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Оñтават îще
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Дилемата 
- тунел или глоби?
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няма време
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ГРАХАМ

100%
НАТУРАЛЕН 
ПРОДУКТ
здравословен,пълнозърнест хляб

10 години 
без 

нашия син

Драгомир 
Петров 

Хаджиганев
Ти си в нашите сърца!

Възпоменанието ще 
бъде на 9.02.2013 г. 

от 11.30 ч. на гроба му.

 КИРИЛ СЪБЕВ: „Аз съм 
от село и 
имам пря-
ко наблю-
дение вър-
ху пробле-
ма. Мисля, 
че българ-
ските села 

не са живи вече, защото 
хората нямат препитание. 
Остават само по-възраст-
ните и е трудно да се 
каже, че може млади хора 
да се върнат в селата“.
 ÕРИСТО ЛАзАРОВ: „До-

някъде са 
живи, но 
п о в е ч е т о 
млади хора 
напуснаха 
селата и 
о с т а н а х а 
само въз-

растните. Мисля, че за да 
се завърнат там, трябва 
да има работа. Също така 
има много слаба политика 
към селата“.
 МИРЕЛА КОСТАдИНОВА: 

„ С п о р е д 
мен не са 
живи и 
няма поч-
ти никак-
ви хора в 
по-малките 
села, за-

щото за тях няма поминък 
там. Мисля, че по никакъв 
начин не могат да се вър-
нат хората“.
 СОНя МИÕАйЛОВА: „Не 

са живи, 
защото в 
български-
те села 
няма хора 
и работа. 
Мисля, че 
със земе-

делие биха могли да се 
върнат по селата“.
 МИЛКА БЕЛЕВА: „Не, за-

щото в на-
шите села 
са оста-
нали само 
възрастни 
хора. Смя-
там, че 
м л а д и т е 
могат да 

се завърнат, ако се запа-
зи стопанството. Мисля, 
че все пак има някаква 
политика към българските 
села“.

Живи ли ñа 
íашите ñела?

МИНКА МИНЧЕВА 

 Първото габровско 
село с видеонаблюдение 
е Армените. По инициати-
ва на неговите жители в 
селото бяха инсталирани 
камери за видеонаблюде-
ние. За безопасността на 
хората ще се наблюдават 
не само входно-изходните 
пътни артерии, но и въ-
трешността на населеното 
място. Целта е превенция 
на посегателства върху 
имуществото и нарушава-
нето на обществения ред.

 С р е д -
ствата за 
финанси-
р а н е т о 
на виде-
онаб лю -
д е н и е т о 

основно са осигурени от 
жителите на селото и да-
рени от местни бизнесме-
ни. То е осъществено със 
съдействието на ОД на 
МВР – Габрово. Проектът е 
пилотен и предстои да се 
реализира и в други малки 
населени места в Габров-
ска община.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Габровският Адми -
нистративен съд отмени 
оневиняващо решение на 
севлиевския Районен съд 
и потвърди глоба от 300 
лева на бракониер, ло-
вил маломерни пъстърви 
в местността Лъгът, Севли-
евско. Случаят е 14 юли 
2012 година, когато ловен 
надзирател спрял лек ав-
томобил „Рено Експрес” 
със софийски номер на 
черен път край река Ро-
сица в района на Дър-
жавното ловно стопанство 
„Росица” в Лъгът. В колата 
имало устройство за улов 
на риба с ток и риба в 
найлонов сак. Съставен 
бил акт на водача на ав-
томобила Е. К., било запи-
сано, че „превозва риба: 
балканска пъстърва, 39 

броя между 10 см и 15 см; 
всичките под минимално 
допустимите размери, при 
допустими по Закона за 
рибовъдство и аквакултури 
за вида 23 см“. Наказва-
щият определил 300 лева 
глоба.
 Е. К. обжалвал нака-
занието си пред Районния 
съд в Севлиево. В реше-
ние от 22 ноември 2012 
г. съдия Павел Неделчев 
е преценил, че наказа-
телното постановление „е 
неправилно и незаконо-
съобразно, поради което 
следва да се отмени изця-
ло. Само че юристите на 
Изпълнителната агенция 
по рибовъдство и аквакул-
тури не се примирили и 
обжалвали това решение 
пред Административния 
съд в Габрово. 

 Три населени места в Габровската община са без 
регистрирани жители нито по постоянен, нито по насто-
ящ адрес на последното преброяване на населението 
през 2011 година. Става дума за Моровеците в кметско 
наместничество Трънето, както и Влаховци и Калчовци 
към кметското наместничество Кметовци. В Моровеците 
има 11 къщи, в Калчовци – 10, а във Влаховци – 3. Част 
от наследниците на живелите там хора продължават 
през лятото да наглеждат имотите, но никой не живее 
постоянно в тези населени места. 
 През миналата година национални медии съобщиха 
за закриване на селища и премахването им от картата 
на България. За да стане това по дадено предложение,   
трябва да има решение на ОбС. Според служители в 
Общината в Габрово има вероятност тези три селища с 
0 жители да бъдат присъединени към най-близките села 
до тях. Тази възможност обаче тепърва ще се обсъжда.

НАДЕЖДА ТИХОВА

 Кои са официалните, а 
оттам и правилните наи-
менования на населените 
места в Габровската об-
щина? Често се случва да 
си задаваме този въпрос, 
защото в официални доку-
менти например селото се 
пише по един начин, а не-
говите жители го наричат 
другояче. Скоро спорихме 
с кмета на Зелено дърво 
за името на село Стома-
неците, което хората от 
селото знаят добре, че то 
се нарича Стомонеци. 
 Според Красимир Си-
меонов – главен специа-
лист в габровската Общи-
на, всички населени места 
на територията на стра-
ната си имат официални 

наименования 
и те са вписа-
ни в Единния 
класификатор 
на администра-
тивно-терито -
риалните и те-
риториалните 
единици, който 
се поддържа от 
Националния 
статистически 
институт. Този 
класификатор е 
приет с реше-
ние на Минис-
терския съвет 
през 1999 го-
дина и заменя 
по-стария Еди-
нен класифи-
катор на насе-
лените места. 
На практика 

имената на селищата от 
стария класификатор от 
70-те години са преписани 
автоматично в новия. Все-
ки, който иска да изпише 
точното наименование на 
селището, трябва да се 
съобрази с това, което е 
записано в единния класи-
фикатор, независимо кой 
как го изговаря или как е 
писано в нотариални акто-
ве. Ако официалното име 
на селището не съвпада с 
неговото истинско име, то 
би могло да се промени с 
решение на ОбС.
 „В Габровската община 
има някои населени места 
с недовършени окончания, 
например като Живко, 
което всички местни зна-
ят като село Живково – 
обяснява някои особено-

сти Красимир Симеонов. 
- Същият случай има и с 
населено място в района 
на Донино. Там селото се 
води официално като Ан-
гелов, а не Ангелово. Или 
пък село Поток, на кое-
то всички казват Потока. 
Специфично е и офици-
ално записаното име на 
село Кози рог, а не Кози-
рог като зодиакалния знак 
и както би трябвало да 
се изписва населено мяс-
то. Имаме и много имена, 
завършващи на -те. Като 
Торбалъжите, Копчелии-
те. В Габровската община 
няма село Боженци, има 
село Боженците. Това е 
едно от най-известните 
села, за което лично са 
ми се обаждали да ме пи-
тат къде се намира заради 

разликата в имената. 
 Или пък нямаме село 
Армени, а имаме Армени-
те, нямаме село Балани, 
а имаме Баланите. Така 
се записани имената им 
навремето. 
 Грешат се и много име-
на с окончание -човци. 
Примерно селото, което 
всички знаят като Влай-
чевци, е Влайчовци в кла-
сификатора. Нямаме село 
Стойчевци, а имаме Стой-
човци. Или пък Руйчовци, 
а не Руйчевци, както го из-
говарят и дори го срещаме 
по документи. Има спор и 
с местните хора как му е 
точно наименованието.“ 
 Сред най-бърканите 
имена на села в общината 
е село Гергини. 

Официалíî Аíãелîвî е Аíãелîв, Пîтîка - Пîтîк, Живкîвî - Живкî
Ако не сме съгласни с официалното име на селището, то може да се смени, съобщава Красимир Симеонов от Община Габрово

Три ñела в Гаáрîвñкî - áез жители, 
ще ñтават махали към ñъñеäíите

Армеíите е първîтî ãаáрîвñкî 
ñелî ñ виäеîíаáлюäеíие

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

 Почти 100% изпълне-
ние на очакваните при-
ходи от окончателен го-
дишен патентен данък, 
данък върху недвижимите 
имоти, данък върху пре-
возните средства, от при-
добиване на имущество, 
такса „Битови отпадъци“ и 
др. за 2012 година отчете 
кметът на община Трявна 
инж. Драгомир Николов 

пред съгражданите си. На 
5 февруари той представи 
публично своята работа в 
първата година от втория 
си мандат и обясни проек-
та за общински бюджет за 
2013 година. Четири пъти 
повече от предвиденото 
са приходите на Общи-
ната през 2012 година от 
лихви, обезщетения, глоби 
и начети. Най-слабо е из-
пълнението на очакваните 
приходи от продажба на 

нефинансови активи – там, 
от очаквани 236 хиляди 
лева, са събрани едва 16 
500 лева, което е около 
7 процента. Общото из-
пълнение на приходите в 
общинската хазна е 92%. 
 През изминалата годи-
на общинските училища в 
Трявна се справили много 
добре и приключили 2012-
та без просрочени задъл-
жения, посочи в отчета си 
инж. Николов. 

Пîчти 100% ñъáираемîñт íа îáщиíñките äаíъци 
за 2012 ãîäиíа îтчете кметът íа Трявíа

Аäмиíиñтративíият ñъä îтмеíи решеíие íа 
ñевлиевñкия Райîíеí и реши ñлучай îт Лъãът 
îкîíчателíî - 300 лв. ãлîáа за малîмерíа пъñтърва

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Служители на група 
„Спасителни дейности” 
при Областното управле-
ние на „Пожарна безопас-
ност и защита на населе-
нието“ - Габрово спасиха 
яре, покачило се високо 
на скалите над село Тръ-
нето. За да достигнат до 
животното, спасителите 
използвали алпийски ме-
тод. Служител, вързан с 

въже, успял да се спусне 
по непроходимите скали 
и да приближи достатъчно 
до животното, за да го 
хване и изтегли. Инциден-
тът приключил щастливо 
и за ярето, и за собстве-
ниците му. Случаят е от 5 
февруари. 
 Ден преди това служи-
тели на група „Спасителни 
дейности” били повикани 
за помощ от собственици 
на котка, която се пока-

терила на високо дърво, 
но нямала смелост да се 
върне обратно. И този слу-
чай, на ул. „Чардафон” в 
Габрово, приключил със 
свалянето на домашния 
любимец за радост на 
разтревожените собстве-
ници.
 Преди месец спасите-
лите извадили кон, който 
висял буквално върху гре-
дите на пропаднал карата-
ван на двуетажна плевня в 
квартал Ябълка в Габрово.

Спаñители îт пîжарíата ñпаñиха 
яре îт ñкалите íаä Тръíетî

МИНКИ МИНЧЕВА

 На днешното си засе-
дание Общинският съвет в 
Габрово ще обсъди пред-
ложенията на кмета Таня 
Христова да се извадят от 
списъка за приватизация 
обекти, общинска собстве-
ност и дялове на Община-
та в различни дружества, 
които не носят приходи в 
общинския бюджет, а по-
скоро разходи по тяхното 
обслужване. Това са 100 
броя акции в ОББ, 7000 
- в Общинска банка, 32 - 
в кооперация „Развитие“, 
19.84% дялове в „Хлебоза-
вод“ АД, етаж от сградата 
на фирма „Благоустроява-
не“ и старото кметство на 
с. Лесичарка. 
 „Акциите на Общината 
в ОББ и Общинска банка 
са твърде малко, за да но-
сят дивиденти - коментира 

причината за предложе-
нието заместник-председа-
телят на Общинския съ-
вет Добромир Проданов. 
- Поне през последните 
години не са получавани 
никакви. Ние не печелим 
от това, че сме акционери 
в дружествата, но правим 
разходи на време и на 
средства за участия на 
представители на Общи-
ната в общи събрания на 
акционерите, в които сме 
длъжни да участваме. За 
съжаление,  ние не можем 
да продаваме дяловете си 
в тези банкови институции. 
Това може да стане на 
вътрешна продажба меж-
ду акционерите“ - обясни 
още Проданов. По тази 
причина се изваждат от 
списъка за приватизация и 
общинският дял в „Хлебо-
завод“ АД и в кооперация 
„Развитие“.

ОáС ще изваäи îт ñпиñъка за 
приватизация îáекти, кîитî íе 
íîñят прихîäи íа Оáщиíата

Продължава на стр. 2

на стр. 2

Продължава на стр. 7

Мариаíа Печеяí: „В Бълãария 
îáразîваíиетî íе îтãîваря íа 
изиñкваíията íа áизíеñа”на стр. 2
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Хермес Абразиви ЕООД е лидер на българския пазар в производството на абра-
зивни материали. Поради разширяване на дейността имаме свободна позиция в 
производствения ни цех до гр. Севлиево за: 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК – гР. СЕВлИЕВо
ИЗИСКВАНИЯ:

 Висше или средно образовние;
 Отлични компютърни умения – WS Office пакет, Интернет;
 Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
 Професионална реализация в международна организация;
 Добро финансово възнаграждение и допълнителни придобивки;
 Трудов договор на пълно работно време.

Ако предлаганата от нас свободна позиция представлява професионален и личен 
интерес за Вас, ще очакваме да ни изпратите актуална снимка, професионална 
автобиография и мотивационно писмо на английски език на ел. поща:
jobs@hermes-abrazivi.bg.
 
Крайният срок за приемане на документи е 15 февруари 2013 г.

На интервю ще бъдат поканени одобрените кандидати по документи. 
Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

HERMES

Ab ras i ves

допитване

Продължава от стр. 1

 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА: „Аз жи-
вея на село 
и смятам, че 
донякъде са 
живи. Може 
би има на-
чин младите 
да оста-
нат там, но 
това е доста 

трудно. Не виждам да има по-
литика към нашите села“.
 йОРдАНКА дИМИТРО-

ВА: „Не. В 
п о с л е д н о 
време те 
запустяват 
все повече, 
защото мла-
дите отиват 
в чужбина. 

Мисля, че могат да останат 
там, ако имат работа. Няма и 
политика към селото“.
 МАРИйКА СИМЕОНОВА: „Те 

отдавна са 
запустели , 
защото няма 
условия, ка-
квито са в 
града, и по-
литиката към 
тях зависи 
много от са-

мото село. Мисля, че младите 
хора отиват в чужбина и няма 
как да се завърнат в селата“.
 СИМЕОН ВЪЛКОВ: „Не 

мога да оп-
ределя дали 
са живи, 
но смятам, 
че младите 
хора могат 
да се завър-
нат в села-
та, ако имат 

желание за това. Няма добра 
политика към селата ни“.
 МАРГАРИТА АНГЕЛОВА: 
„Смятам, че повечето не са 
живи. Мисля, че трябва да се 
промени мисленето на хората 
и да има работа за тях, за да 
се завърнат в селата“.

Живи ли ñа 
íашите ñела?

 Дряновски полицаи 
сгащиха и спипаха двама 
мъже, които къртели ме-
тални врати, профили и 
всичко, що представлявало 
интерес за тях от бившето 
основно училище в село 
Царева ливада.
 Сигналът за нахлуване-

то на двамата и започна-
лото опустошение стигнал 
до полицията около 17,30 
часа на 4 февруари. Слу-
жителите предприели неза-
бавни заградителни дейст-
вия, в резултат на които, 
на място, спипали И. Д., 
37-годишен, и Г. А., 21-го-

дишен, от същото село. 
Мъжете вече били изкър-
тили някои метални части. 
Полицаите ги иззели, а по 
случая образували препи-
ска. След окомплектова-
не материалите ще бъдат 
изпратени на Районната 
прокуратура в Дряново.

 - Г-жо Печеян, въпре-
ки оптимистичните нагла-
си, характерни за нача-
лото на всяка година, во-
дещи в света икономисти 
прогнозират, че кризата в 
еврозоната предстои, как-
ви са Вашите наблюдения 
за изхода от нея?
 - Според американски 
анализатори се очаква 
нова вълна на кризата, 
която не може да не се от-
рази и на Европа, тъй като 
ние сме част от глобалния 
свят. Счита се, че тя ще 
бъде по-сериозна от тази, 
която тръгна през 2008 г., и 
се прогнозира да приклю-
чи към 2017 г. Очаква се 
най-големия удар да поне-
се автомобилостроенето. 
Тъй като Америка и Европа 
водят политика на протек-
ционизъм спрямо собст-
вените си производители, 
което води до драстично 
намаляване на проектите 
за аутсорсинг. Затова ми 
се струва, че доста малки  
фирми ще фалират.
 Експортно ориенти-
раното производство на 
„ВСК Кентавър - ИЗ Дина-
мика“ ЕООД в Дряново е 
95 процента, като по-голя-
мата част от него е насо-
чена към американската 
компания „Кенаметал“. От 
миналата година техният 
най-голям доставчик в све-
та сме ние. Този факт за 
нас е не само чест, но и 
изключително голяма от-
говорност, тъй като трябва 

да продължим да отговаря-
ме на високите критерии, 
които поставя световният 
пазар.
 Естествено работим и 
за европейски компании, 
но пазарът на стария кон-
тинент е разпределен от-
давна, затова не е лесно 
да се конкурираш на този 
пазар като самостоятелен 
производител. Въпреки че 
вече сме завоювали свое-
то място и име там, има 
какво да се желае по от-
ношение на производстве-
ните разходи и ценообра-
зуване в условията на кри-
за, тъй като европейският 
пазар налага по-рестрик-
тивна ценова политика. 
Трудно е малкият и среден 
бизнес да излезе директно 
там, затова за неговото 
успешно развитие е не-
обходимо в страната да 
има сериозен голям биз-
нес. В сегашните условия 
българската средна фирма 
може да бъде единствено 
доставчик на голяма чужда 
компания.
 - Самата Вие удовлет-
ворена ли сте от постиг-
натото през 2012 година?
 - За нас 2012 г. беше 
добра. Възстановихме обе-
мите от предкризисната 
2008 г. и дори имаме ръст 
от 16 процента в сравне-
ние с предходната година. 
Разработваме много нови 
изделия. Инвестициите, 
които сме направили в ма-
шини, контролна техника, 

в нови технологии и ре-
монти на сградния фонд, 
надхвърлят 3,5 млн. лева. 
В днешно време пазарът 
е много динамичен, а това 
затруднява участието на 
българските фирми във фи-
нансиращите програми на 
ЕС, тъй като процедурата 
понякога е твърде тежка. 
Затова в момента, в който 
започнем разработката на 
нови изделия, осигуряваме 
своевременно необходи-
мите машини и екипиров-
ка. За целта непрекъснато 
реинвестираме отново за 
нуждите на производство-
то в нови машини и техно-
логии, в подобряване усло-
вията на труд. 
 През изминалата годи-
на обемът на произведени-
те повече от 28 групи про-
дукти надвърля 500 хиляди 
броя. Средната работна 
заплата във фирмата ни е 
1200 лева при средноспи-
съчен състав от около 230 
човека. Аз съм противник 
на сивата икономика и 
затова всички наши пла-
щания към държавата са 
върху реалните доходи. 
 - Плановете Ви за тази 
година?
 - Заложили сме ми-

нимум 10-про-
центен ръст на 
производството 
за 2013 г. В мо-
мента внедря-
ваме още нови 
изделия, тъй като 
станахме поддос-
тавчик на една 
от водещите нем-
ски компании за 
производство на 
измерителна тех-
ника, а и на още 
няколко фирми, 
лидери в общото 
машиностроене. 
Това налага от-
ново да инвести-

раме в нова техника. Вина-
ги работим така, че да не 
отстъпваме от позицията 
си на водещи на пазара в 
нашия бранш. 
 Разработваме и ця-
лостна система за упра-
вление на производството 
– от планирането на су-
ровините, през влизането 
им в завода, до готовото 
изделие. Заедно с това 
упражняваме мониторинг 
върху производителността 
на всяка една машина и 
непрекъснато оптимизира-
ме блок-схемите за всяко 
едно движение в произ-
водството. Предстои ни 
подготовка и за най-го-
лямото световно техниче-
ско изложение - ЕМО, в 
Хановер, Германия, през 
септември тази година. 
 - От няколко години  
говорите, че страната на-
влиза в период на остър 
кадрови дефицит. В края 
на годината БТПП офи-
циално излезе с подобно 
становище. Как считате, 
че може да бъде преодо-
ляна кадровата криза?
 - Не само при нас е 
налице проблем с кадрите. 
И в световен мащаб на-
последък сериозно се за-
говори за подобна криза. 

В България в последните 
20 години учебните плано-
ве не отговарят на изис-
кванията на съвременните 
технологии и на тяхното 
развитие. Моето мнение 
е, че ориентирането в об-
разованието трябва да за-
почва от ранна детска въз-
раст, от детската градина 
дори. Преодоляването на 
тази криза ще бъде много 
трудно, тъй като следващи-
те години се очертават с 
още по-голям дефицит на 
кадри. Ние непрекъснато 
казваме, че ако се стаби-
лизира държавата и спе-
циалистите ще се върнат 
тук. Но подобен начин на 
разсъждения е абсурден. 
Качествените кадри се из-
граждат при силна иконо-
мика. Трайна тенденция е 
добрите български специа-
листи да се изграждат в 
чужбина и да остават там. 
За съжаление, в България 
търговията се развива ин-
тензивно за сметка на ин-
дустрията. Организирането 
на което и да е производ-
ство е свързано с голям 
риск, усилия и немалко 
разходи, особено в усло-
вията на световна криза, 
а не се наблюдават ни-
какви данъчни облекчения 
за преките производители 
или каквато и да е разлика 
в данъчното облагане на 
търговци и производители.
 Повечето чуждестран-
ни инвеститори и възло-
жители имат интерес тук 
да се извършват основно 
монтажни дейности, а не 
да се произвежда краен 
продукт с висока прина-
дена стойност. Специали-
зираните и високотехно-
логични операции и про-
дукти те оставят при себе 
си. Българската индустрия 
все още е встрани от 
производството на проду-
кти, които носят високата 

принадена стойност. Ние 
непрекъснато си правим 
реклама, че в България 
цената на работната ръка 
е ниска. Това означава, че  
моделът е сбъркан. Това е 
голямата ни грешка.
 - Според Вас откъде 
трябва да се тръгне – от 
изработването на страте-
гия или от какво?
 - Разбира се, че е ва-
жно да има стратегия. Но 
трябва да се знае какви 
кадри са необходими на   
бизнеса. А бизнеса никой 
не го пита за това. Скоро 
Клубът на жените предпри-
емачи и мениджъри в Бъл-
гария, чийто председател 
съм, заедно с Агенцията за 
малки и средни предпри-
ятия организира среща с 
правителството, по време 
на която ние ще поставим 
на първо място сериоз-
но въпроса за посоката, 
в която трябва да се раз-
вива българското образо-
вание. Защото то много 
изостана от изискванията 
на времето. Ето защо при-
ветствам всяка промяна в 
тази посока и вярвам, че 
новият министър на обра-
зованието ще допринесе 
за изготвянето на учебните 
програми на техникумите и 
университетите, които да 
са съобразени с практи-
ческата необходимост на 
икономиката. За целта е 
нужно всяка една фирма 
да подготвя своя справка, 
свързана с баланса на тру-
довите ресурси, от която 
да стане ясно какви са 
наличните кадри, от какви 
има нужда в момента и 
за бъдещи периоди. Всич-
ки тези данни трябва да 
се обобщават от нацио-
налната статистика. Всяка, 
уважаваща себе си, фир-
ма знае през тази и през 
следващата година колко 
човека ще се пенсионират, 

от каква специалност, пла-
нира какви специалисти 
ще са й необходими и ги 
търси. В момента паза-
рът, който определя какво 
трябва да се произвежда 
и какви кадри са необхо-
дими, е твърде динамичен 
и не могат да се правят 
дългосрочни прогнози. 
Така е, защото български-
те фирми обикновено са 
поддоставчици на големи 
чуждестранни компании и 
не могат директно да из-
лязат на международния 
пазар. Поради това в за-
висимост от възложеното 
производство трябва да 
се осигурят необходимите 
кадри, както и съответния 
машинен парк. Важно е да 
се знае какви изделия ще 
бъдат внедрявани, за да 
се предвидят изискващите 
се инвестиции в кадри и 
машини. За всичко това е 
нужно сериозно планира-
не. Така че инвестициите и 
кадрите вървят заедно.
 Лошото е, че в Бълга-
рия не стимулираме раз-
витието на високите тех-
нологии, както и произ-
водството на интелигентни 
продукти, които носят ви-
сока принадена стойност. 
В Япония, Израел, САЩ, а 
и не само там, съм вижда-
ла заводи, в които работят 
само 10 човека, производ-
ството е изцяло роботи-
зирано, а в съседство са 
хората, които творят наука, 
разработват нови изделия 
и технологии. Ето към та-
къв тип организация на 
труда и работни условия 
трябва да се стремят и 
българските производите-
ли, но това не може да се 
постигне без съответната 
стратегия, кадрови потен-
циал, инвестиции, финан-
сова и данъчна политика, 
които са неразривно свър-
зани.

Мариаíа Печеяí: „В Бълãария îáразîваíиетî íе îтãîваря íа изиñкваíията íа áизíеñа”
СТЕФКА БУРМОВА

 „ВСК Кентавър - ИЗ Динамика“ ЕООД - Дряново 
приключи успешно 2012 година, съобщи управите-
лят на компанията Мариана Печеян. Повече подроб-
ности за отминалата година, за планираните дей-
ности и инвестиции през 2013 година, за дефицита 
на кадри в страната, за производството с висока 
принадена стойност и за кризата е разговорът с 
Мариана Печеян.

Пîчти 100% ñъáираемîñт íа îáщиíñките äаíъци 
за 2012 ãîäиíа îтчете кметът íа Трявíа
Без просрочени задъл-
жения са и трите детски 
градини, но с доста не-
разплатени задължения 
за храна и консумативи. 
През миналата година са 
били подпомогнати с 43 
982 лв. общински спортни 
клубове, регистрирани в 
обществена полза, в това 
число 27 471 лв. за ФК 
„Трявна“ и 16 511 лв. за ос-
таналите спортни клубове. 
8 000 лв. от средствата за 
ФК „Трявна” ще бъдат раз-
платени през 2013 г.
 Ремонтирани са общо 
24 общински пътища, като 
най-много средства са 
похарчени за пътя между 
кварталите Малки Плач-
ковци и Горни Плачковци 
- 55 хиляди лева. Още 50 
хиляди лева е струвал ре-
монтът на пътя от Трявна 
за село Станчов хан. В 
рамките на град Трявна 
с по-големи суми са ре-
монтирани: физкултурният 
салон в СОУ „П. Р. Сла-
вейков“ - за 15 000 лв., и 
настилката на ул. „Борова“ 
- за 25 000 лв. За укрепва-
не на устоите на мост на 
река Късовска в кв. Долни 
Цоневци - Плачковци, са 
похарчени 30 280 лв.
 През 2012 година Об-
щина Трявна управлява 
осем проекта по европей-
ски програми, един про-
ект по програма „Красива 
България“, един проект на 
Министерството на труда 
и социалната политика и 
като партньор участва съв-
местно с други общини 
в реализирането на два 
проекта. Общата стойност 
на управляваните проекти 
през първата година на 
мандата на инж. Николов 
е близо 24 млн. лв.
 „През 2012 г. нови из-

мерения придоби работата 
на общинска администра-
ция в сферата на задълбо-
чаване и разширяване на 
сътрудничеството с побра-
тимени градове. След при-
емането на община Трявна 
в сдружение „Дузлаж“ се 
откриха нови възможности 
за осъществяване на кон-
такти с европейски градо-
ве с цел съвместна дей-
ност“ - каза инж. Николов.
 Според него през 
2013 година няма да се 
наблюдават трайни при-
знаци за преодоляване на 
негативните тенденции в 
развитието на общински-
те бюджети. Трансферите 
в делегираните от държа-
вата дейности са дости-
гнали своя рекорден дял 
в общинските бюджети – 
59%, което на практика 
означава, че централни-
те отраслови политики се 
провеждат през бюджетите 
на общините. 
 Според кмета на Тряв-
на 2013-та ще е най-силна-
та година на инвестициите 
с европейски средства. 
Има обаче сериозно из-
оставане на общинските 
бюджети от основните 
макроикономически тен-
денции в останалите пуб-
лични сфери. Липсва и по-
следователна политика за 
решаване на проблема с 
просрочените задължения. 
Продължава дофинансира-
нето със собствени общин-
ски средства на част от 
делегираните от държавата 
дейности и е затруднена 
поддръжката на общинска-
та инженерна инфраструк-
тура. 
 През тази година при-
ходите от държавни субси-
дии в Община Трявна ще 
са около 71%.
 Държавата предоставя 

4 633 645 лева на Общи-
ната, което е увеличение 
с около 478 хиляди лева 
спрямо 2012 г. Субсидията 
за капиталови разходи на-
раства с 53 хиляди лева. 
Предвидените общински 
приходи за 2013-та са в 
размер на 1 894 498 лева. 
 По отношение на раз-
ходите за инфраструктура  
до края на годината за из-
граждане и ремонт на ули-
ци ще бъдат похарчени над 
241 хил. лв. За обществена 
хигиена и сметосъбиране 
са заделени близо 630 хил. 
лева. 
 Предстои основен ре-
монт на улица „Бачо Киро“ 
в Трявна – за 30 хиляди 
лева. Ще продължи ремон-
тът и на тротоарни на-
стилки в града. Основен 
ремонт е предвиден за над 
35 общински пътища, сред 
които най-големи разхо-
ди ще поеме ремонтът на 
пътя между село Чернов-
ръх и село Фъревци – 45 
хил. лв.
 Община Трявна ще про-
дължи да работи активно 
по европейските програми. 
През 2013 година най-ма-
щабните проекти, които ще 
бъдат в процес на реа-
лизация, са проектите за 
изграждане на пречиства-
телна станция за отпадъч-
ни води, за туристическите 
атракции „Трявна – градът, 
в който се ражда красо-
та“, за спортните игрища 
и площадки, за социално 
предприятие и др. През 
тази година продължава 
работата по партньорския 
с Община Габрово проект 
за изграждане на регио-
нална система за упра-
вление на отпадъците и с 
общините Габрово и Се-
влиево – за регионален 
туристически продукт.

Продължава от стр. 1

Само преди дни, на 31 яну-
ари т. г., излезе и решение-
то на втората инстанция. 
„Видно от събраните по 
делото писмени и гласни 
доказателства, осъщест-
вяването на противоправ-
ното деяние се доказва 
по безспорен и несъмнен 
начин. На посочената дата 
и място с описаното МПС 
санкционираният Е. К. е 
превозвал риба с размери 
или тегло под минимално 

допустимите в нарушение 
на чл. 38, ал. 1 от Закона 
за рибовъдство и аква-
култури. Неоснователни са 
изложените от първоин-
станционния съд съжде-
ния, че при провеждане 
на административно-нака-
зателното производство 
били нарушени процесу-
алните правила... В случая 
се установява по безспо-
рен и несъмнен начин осъ-
ществяването на състав на 
нарушение, поради което 

актът е съставен правил-
но, а постановеното въз 
основа на него наказа-
телно постановление се 
явява правилно и законо-
съобразно.“ С тези мотиви 
председателят на съдеб-
ния състав съдия Светло-
зар Рачев е отменил ре-
шението на севлиевските 
си колеги и е постановил 
глобата по постановление-
то да бъде платена. Реше-
нието е окончателно и не 
подлежи на обжалване.

Аäмиíиñтративíият ñъä îтмеíи решеíие íа ñевлиевñкия Райîíеí и реши 
ñлучай îт Лъãът îкîíчателíî - 300 лв. ãлîáа за малîмерíа пъñтърва

Продължава от стр. 1

Краäци îпуñтîшават áившетî училище в Öарева ливаäа



	 	ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР

7 февруари, четвъртък
Преп.	 Партений,	 еп.	
Лампсакийски.	Преп.	Лука	
Еладски.

8 февруари,  петък
Св.	вмчк	Теодор	Страти-
лат.	 Св.	 прор.	 Захария	
Сърповидец.

9 февруари,  събота
Св.	 мчк	 Никифор	 (Отда-
ние	 на	 Сретение	 Госпо-
дне)	(Тип.	с.	216,	т.	1).

10 февруари,  неделя
†	 Неделя	 15	 след	 Петде-
сетница	–	на	Талантите.	
Св.	 свщмчк	 Харалампий	
Чудотворец.	Св.	мчца	Ва-
лентина.	Гл.	3,	утр.	ев.	3,	
ап.	2	 Тим.	2:1-10	 (с.	 473),	
лит.	 ев.	 Мт	 25:14-30	
(Тип.	с.	220-221).
11 февруари,  понеделник
*	 Св.	 свщмчк	 Власий,	 еп.	
Севастийски.	 Св.	 мчк	 Ге-
орги	Софийски,	Нови.
12 февруари,  вторник

Св.	 Мелетий,	 архиеп.	 Ан-
тиохийски.	 Св.	 Антоний,	
патр.	 Константинопол-
ски.

13 февруари,  сряда
Преп.	Мартиниан.	Св.	Евло-
гий,	 архиеп.	 Александрий-
ски.	 Преп.	 Зоя	 (Живка).	 Св.	
Фотина	(Светлана).
14 февруари,  четвъртък
*	Успение	на	св.	Кирил	Сла-
вянобългарски.	 Преп.	 Авк-
сентий	(Тип.	с.	225).

15 февруари,  петък
Св.	ап.	Онисим.	Преп.	Евсе-
вий	Сирийски.

16 февруари,  събота
Св.	 мчци	 Памфил	 и	 Порфи-
рий.	 Св.	 Флавиан,	 архиеп.	
Цариградски.

17 февруари,  неделя
†	 Неделя	 17	 след	 Петде-
сетница	 –	 на	 Хананейка-
та.	Св.	вмчк	Теодор	Тирон.	
Преп.	 Роман	 Търновски.	 Гл.	
4,	 утр.	 ев.	 4,	 ап.	 2	 Кор.	
6:16-7:1	 (с.	 185),	 лит.	 ев.	
Мт	15:21-28.
18 февруари,  понеделник
Св.	 Лъв,	 папа	 Римски.	 Св.	
Агапит,	еп.	Синадски.
19 февруари,  вторник

Св.	 ап.	 Архип,	 Филимон	 и	
мчца	 и	 равноап.	 Апфия.	
Преп.	Доситей.

Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести” 
и Архиерейско наместничество - Габрово          

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 7 февруари 2013 г., година VIII, брой 6 (2916)

ХРИСТИЯНИ
	 	Св.	Синод	на	БПЦ	опове-
сти	предварителния	сцена-
рий,	 по	 който	 ще	 премине	
изборът	и	интронизацията	
на	 новоизбрания	 Български	
патриарх	на	24	февруари.
	 От	съобщението	става	
ясно,	 че	 достъпът	 на	 жур-
налисти	 до	 синодната	 па-
лата	 по	 време	 на	 избора	 в	
неделя	 сутринта	 ще	 е	 за-
бранен.	Пресата	няма	право	
да	контактува	с	никого	от	
членовете	 на	 Патриарше-
ския	 избирателен	 църковен	
събор	 до	 церемонията	 по	
интронизацията	на	новоиз-
брания	патриарх.
	 Епархийските	 избира-
тели	 на	 24	 февруари	 су-
тринта	 първоначално	 ще	
се	съберат	в	салона	на	БАН,	
а	 след	 това	 ще	 отидат	 в	
синодната	 палата,	 където	
ще	се	проведе	гласуването	
за	нов	Български	патриарх.
	 Името	 на	 спечелилия	
кандидат	 за	 патриарше-
ския	пост	ще	бъде	съобще-
но	 в	 интервала	 от	 11.45	
до	12	ч.	(оптимистичен	ва-
риант,	който	предвижда	да	
няма	 усложнения	 -	 б.	 р.)	 от	
„говорителя	на	Патриарше-
ския	 избирателен	 църковен	
събор	 или	 упълномощен	 от	
него	 представител	 на	 Бъл-
гарската	Патриаршия	пред	

акредитираните	 журнали-
сти“.	 Говорителят	 ще	 обя-
ви	 резултатите	 от	 прове-
дения	таен	вот.
	 След	 това	 от	 12.10	 до	
13.20	ч.	се	планира	да	бъде	
прочетен	Актът	изложение	
за	 станалия	 патриарше-
ски	 избор	 и	 да	 се	 извърши	
интронизацията	 на	 ново-
избрания	 предстоятел	 на	
БПЦ	 с	 връчване	 на	 инсиг-
ниите,	 т.	 е.	 отличията	 на	
патриарха,	 и	 да	 се	 произ-
несат	словата	на	предста-
вителя	 на	 Св.	 Синод	 и	 на	
новия	патриарх.
	 В	 14	 ч.	 на	 стълбите	
пред	 патриаршеската	 ка-
тедрала	 „Св.	 Александър	
Невски“	 ще	 бъде	 направе-
на	 официална	 снимка	 на	
„новоизбрания	 Български	
патриарх,	 предстоятели-
те	 и	 представителите	 на	
поместните	 православни	
църкви,	 официалните	 пред-
ставители	 на	 Българската	
държава,	представителите	
на	Дипломатическия	корпус,	
членовете	 на	 Патриарше-
ския	 избирателен	 църковен	
събор	и	гостите	на	БПЦ“.
	 Преди 40 години	
след	 заседанието	 на	 Пат-
риаршеския	 избирателен	
църковно-народен	 събор	 на	
4	юли,	веднага	след	това	в	

патриаршеската	 катедра-
ла	 „Св.	 Александър	 Невски”	
на	тържествена	церемония	
на	патриаршеския	престол	
на	 БПЦ	 се	 възкачва	 Негово	
Светейшество	 нинездрас-
тващият	Български	патри-
арх	Максим.
	 На	 4	 юли	 1971	 г.	 в	 Со-
фия	 се	 свиква	 Патриарше-

ският	 църковно-народен	 из-
бирателен	събор.	Делегати-
те	му	се	събират	в	салона	
на	синодната	палата.
	 Заседанието	 на	 събора	
се	води	от	Ловчанския	мит-
рополит	 Максим,	 намест-
ник-председател	 на	 Св.	 Си-
нод.	Делегатите	трябва	да	
изберат	един	от	тримата	

кандидати,	 посо-
чени	от	Св.	Синод	
в	 пълен	 състав	
(чл.	 20	от	 устава	
на	 БПЦ):	 Ловчан-
ски	 митрополит	
Максим,	 	 Дорос-
толо-Червенски	
митрополит	 Соф-
роний	и	Врачански	
митрополит	 Паи-
сий.
	След	 гласуването	
с	 пълно	 мнозин-
ство	за	Български	
патриарх	е	избран	
т о г а в а ш н и я т	
Ловчански	 митро-
полит	Максим.

	 Архиереите	 подписват	
акта	за	избор	на	патриарх	

(Старозагорски	Панкратий,	
Нюйоркски	 Андрей,	 Дорос-
толо-червенски	 Софроний,	
Великотърновски	 Стефан,	
Сливенски	 Никодим,	 Невро-
копски	Пимен).
	 След	това	новоизбрани-
ят	патриарх	и	делегатите	
на	събора	се	отправят	към	
патриаршеската	 катедра-
ла	 „Св.	 Александър	 Невски”	
за	 тържествената	 интро-
низация	 на	 Българския	 па-
триарх	Максим.
	 В	 патриаршеската	 ка-
тедрала	ги	очакват	гости-
те	 от	 България	 и	 от	 цял	
свят.	Там	е	извършен	благо-
дарствен	молебен.

	 На	 интронизацията	
присъстват	 глави	 и	 пред-

ставители	 на	 всички	 по-
местни	 православни	 църк-
ви.	 Сред	 тях	 са	 трима	 па-
триарси:	 Руски	 Пимен,	 Гру-
зински	 Ефрем	 ІІ	 и	 Румънски	
Юстиниан,	Варшавски	мит-
рополит	 Василий,	 Пражки	
митрополит	Доротей	и	др.
	 След	 интронизаци-
ята	 пред	 „Св.	 Александър	
Невски”	 патриарх	 Максим	
приема	 поздравленията	 на	
народа.	 Иподяконът	 с	 бра-
да	 зад	 него	 е	 синодалният	
служител	 Христо	 Иванов	
-	 сегашният	 Тивериополски	
епископ	Тихон.
	 Съставът	 на	 Св.	 Синод	
на	 БПЦ	 с	 новия	 патриарх	

Максим	 (след	 из-
бора	 на	 Ловчански	
Григорий	 през	 1972	
г.):	 І	ред	 -	Сливенски	
Никодим,	 Врачански	
Паисий,	 патриар-
хът,	 Варненско-пре-
славски	 Йосиф,	 Не-
врокопски	 Пимен;	 ІІ	
ред	 -	Ловчански	 Гри-
горий,	 Пловдивски	
Варлаам,	 Доросто-
ло-червенски	 Соф-
роний,	 архим.	 Доме-
тиан,	 гл.	 секретар,	
Великотърновски	
Стефан,	 Староза-

горски	 Панкратий,	 Видин-
ски	Филарет.

Готов е сценарият за избора на Български патриарх

Снимката е от архива на Борис Цацов (архив Двери.бг)

На	31	януари	
в	университета	
в	 Кеймбридж	 се	
проведе	 акаде-
мичен	 дебат	
между	 Роуън	
Уйлямс,	 бивш	
а рх и е п и с к о п	
на	 Англикан-
ската	 църква,	
и	 известния	
атеист	 и	 цър-
ковния	 критик	
Ричард	 Докинс	
на	тема	„Мястото	на	рели-
гията	 в	 XXI	 век“.	 Двамата	
веднъж	вече	се	срещнаха	в	
открит	 дебат	 през	 изми-
налата	 година.	 Диспутът	
беше	 спечелен	 от	 Роуън	
Уйлямс	 с	 324	 гласа	 срещу	
136,	 тъй	 като	 Докинс	 не	
успя	 да	 убеди	 присъства-
щите,	 че	 религията	 няма	
място	 през	 XXI	 век,	 съоб-
щава	„Гардиън“.

Ричард	Докинс	е	автор	
на	 известната	 книга	 „The	
God	 Delusion“	 („Заблудата	
за	 Бога“)	 и	 е	 професор	 в	

Оксфордския	университет.	
Роуън	 Уйлямс	 се	 оттегли	
от	 поста	 Кентърбърийски	
архиепископ	 на	 31	 декем-
ври	 м.	 г.	 и	 се	 върна	 към	
своята	 преподавателска	
дейност	 в	 Кеймбридж.	
Предмет	 на	 докторската	
му	дисертация	са	трудове-
те	на	Владимир	Лоски.	Той	
е	 автор	 и	 на	 изследване	
за	 иконите	 на	 Св.	 Богоро-
дица	 и	 Св.	 Преображение,	
както	 и	 на	 монографията	
„Достоевски:	 език,	 вяра	 и	
литература“.

Президентът	 на	 Кейм-

бриджкото	 дружество	 за	
дебати	 (Cambridge	 Union	
Debating	 Society)	 Бен	 Кен-
тиш	 определи	 дискусията	
като	завладяваща.

„Религията	е	била	вина-
ги	въпрос	на	формирането	
на	 общност,	 на	 изгражда-
не	 на	 отношения	 на	 със-
традание	 и	 взаимна	 под-
крепа	 и,	 смея	 да	 твърдя,	
на	 приобщаване.“	 Според	
него	 „твърдението,	 че	 ре-
лигията	може	да	бъде	само	
личен	въпрос,	противоречи	
на	 развитието	 на	 религи-
озната	история“.

Бивш архиепископ на Англия и критик на църквата водиха 
академичен дебат за мястото на религията в XXI век  

	 На	 8	 февруари	 в	 Гранд	
хотел	„София“	ще	се	състои	
разширено	 заседание	 на	
УС	 на	 КИИП,	 на	 което	 на	
митрополит	 Гавриил	 тър-
жествено	 ще	 бъде	 връчено	
удостоверение	 за	 почетен	
член	на	камарата.	Светско-
то	 име	 на	 митрополит	 Га-
вриил	 е	 Цветан	 Методиев	
Динев.	 Преди	 да	 се	 посве-
ти	на	духовните	дела,	през	
1977	 г.	 той	 завършва	 Вис-
шия	 инженерно-строите-
лен	институт	в	София,	със	

специалност	
„Строителен	
инженер	 по	
пътно	 стро-
ителство“ .	
На	 заседание	
на	 25	 януари	
2013	 г.	 Упра-
вителният	
с ъвет	 на	

КИИП	взе	решение	да	прие-
ме	за	почетен	член	на	кама-
рата	 Ловчанския	 митропо-
лит	Гавриил,	припомнят	от	
организацията.		

Ктитори	 за	 реставрацията	 на	 тази	 икона	 са	 мно-
гократните	 дарители:	 Дияна,	 Кристина	 и	 Марин	
Шкодрови.	 Да	 им	 е	 пред	 Господа!	 Иконата	 стои	 на	
Царския	ред	в	Иконостаса	в	храм	“Света	Троица“																																								

Отец	Стефан

Ловчанският митрополит Гавриил в петък 
ще стане почетен член на Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране

На	6	февруари	се	навър-
шиха	 3	 месеца	 от	 кончи-
ната	 на	 блаженопочиналия	
и	 приснопаметен	 Български	
патриарх	 Максим.	 По	 този	
повод	 във	 всички	 храмове	
и	 манастири	 на	 Софийска	
епархия	бе	отслужена	заупо-
койна	 Св.	 Литургия,	 послед-
вана	 от	 панихида,	 в	 памет	
на	 упокоилия	 се	 български	
първойерарх.

По	 решение	 на	 Св.	 Си-
нод	 на	 БПЦ	 заупокойното	
последование	 бе	 отслужено	
в	столичната	митрополит-
ска	 катедрала	 „Св.	 Неделя“	
от	 Негово	 Преосвещен-
ство	 Знеполски	 еп.	 Йоан,	
викарий	 на	 Софийския	 мит-
рополит.	 С	 него	 съслужиха	
протосингелът	на	Софийска	
Св.	 митрополия	 ставр.	 ик.	
Ангел	 Ангелов,	 ставр.	 ик.	

Мина	 Минчев,	 председател	
на	 църковното	 настоятел-
ство	 на	 митрополитската	
катедрала,	 заедно	 с	 храмо-
вото	 духовенство	 -	 став-
рофорните	 икономи	 Антон	
Вълчанов	 и	 Тоско	 Казакин,	
ик.	Александър	Георгиев	-	съ-
ветник	 в	 софийския	 Епар-
хийски	 съвет,	 протойерей	
Йоан	Чикалов	-	предстоятел	
на	 столичния	 храм	 „Св.	 Па-
раскева“,	митрополитският	
дякон	 Иван	 Петков	 и	 дякон	
д-р	Петър	Симеонов.

С	 тях	 съслужи	 и	 пред-
ставителят	на	Румънската	
църква	 у	 нас	 ставроф.	 ик.	
Нелуц	 Опря.	 В	 панихидата	
взеха	участие	ик.	Кирил	Ди-
дов	 -	 духовен	 надзорник	 на	
Софийска	 епархия,	 протойе-
рей	Кирил	Попов	 -	предсто-
ятел	 на	 храм	 “Св.	 Николай	

Мирликийски“,	 и	 архиерей-
ският	 наместник	 на	 Дуп-
нишка	 духовна	 околия	 ик.	
Георги	Паликарски.

Да	 почетат	 паметта	
на	 новоупокоилия	 се	 първо-
йерарх	на	Българската	църк-
ва,	 в	 катедралата	 „Св.	 Не-
деля“	 дойдоха	 сестрите	 от	
Дървенишкия	манастир	 „Св.	
пр.	Илия“,	деканът	на	БФ	на	
СУ	доц.	д-р	Александър	Омар-
чевски,	синодалната	юрист-
ка	г-жа	Мария	Кьосева,	пред-
ставители	 на	 обществени	
организации	и	миряни.

По	 време	 на	 заупокой-
ната	 Св.	 Литургия,	 след	
като	 замени	 епископската	
митра	 с	 монашеска	 шапка	
и	було,	Знеполският	епископ	
отправи	 специална	 молит-
ва	 за	 упокоение	 душата	 на	
патриарх	Максим.

След	отпуста	на	Литур-
гията	софийското	църковно	
изпълнение	 се	 включи	 в	 па-
нихидата	 за	 блаженопочив-
шия	 патриарх.	 Застанали	
в	 средата	 на	 храма,	 край	
аналой	 с	 портрета	 му	 и	 с	
благословените	 от	 църква-
та	жито,	вино	и	хляб,	духо-
венството	със	свещ	в	ръка	
отслужи	 заупокойното	 по-
следование.

В	 края	 на	 панихидата	
Знеполският	 еп.	 Йоан	 се	
обърна	 с	 топло	 пастирско	
слово	 към	 присъстващите,	
в	 което	 говори	 за	 житей-
ския	път	на	блаженопочина-
лия.	 За	 добрите	 контакти	
на	 българския	 първойерарх	
и	 неговата	 братска	 любов	
към	 сестрите	 поместни	
църкви	 и	 своите	 събратя	
бяха	думите	на	викария.

Вчера се навършиха 3 месеца от кончината на патриарх Максим
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Сп. „ХриСтиянСтво
и култура“, 

Димитър СпаСов

-	 Библеистиката	 е	
сред	богословскитe	дисци-
плини	 в	 България	 със	 со-
лидни	традиции.	В	същото	
време	изучаването	и	дори	
четенето	 на	 Библията,	
особено	 на	 Стария	 завет,	
все	 повече	 се	 превръща	 в	
тясноспециализирано	 за-
нимание	 на	 малцина	 „пос-
ветени”.	 Това	 създава	 ли	
някакъв	 дискомфорт	 в	
работата	 ви	 и	 възможна	
ли	е	промяна	в	сякаш	леко	
неглижираното	 отноше-
ние	на	православните	към	
Стария	завет?

-	 Родната	 библеисти-
ка	 има	 утвърдено	 място	 и	
традиция	 в	 нашето	 бого-
словско	образование	и	наука.	
Макар	и	не	дълга	като	пери-
од,	тази	история	е	белязана	
с	 имена	 на	 учени	 от	 евро-
пейска	 величина	 и	 техните	
трудове:	 старозаветници-
те	–	проф.	Иван	Марковски,	
проф.	 Боян	 Пиперов,	 проф.	
протопрезв.	 Николай	 Ши-
варов,	 проф.	 Славчо	 Вълча-
нов,	 и	 изследователите	 на	
Новия	 завет	 –	 проф.	 Н.	 Глу-
боковски,	 проф.	 Хр.	 Гяуров,	
проф.	Г.	Царев	и	проф.	Иван	
Желев.	Обект	на	изследване	
на	библеистичната	наука	са	
книгите	 на	 Свещеното	 Пи-
сание	–	Библията.

А	 Библията	 е	 била	 ви-
наги	 различната	 книга.	 Тя	
е	 ценната	 семейна	 релик-
ва,	 подарена	 за	 празник	
или	 трудно	 намерена	 във	
времето,	 когато	 не	 се	 раз-
пространяваше	 свободно.	
Тя	е	неразделна	част	от	се-
мейната	библиотека.	Някои	
я	 четат	 с	 благоговение	 и	
трепет,	 а	 за	 други	 тя	 е	
сборник	 от	 интересно	 раз-
казани	 митове	 и	 героични	
разкази.	 А	 трети	 просто	
не	 я	 четат	 с	 аргумента,	
че	не	я	разбират.	И	ако	Но-
вият	 завет	 е	 по-позната-
та	 част,	 която	 слушаме	 в	
храма	чрез	апостолските	и	
евангелските	 четива,	 изя-
снени	в	проповедите	на	све-
щениците,	 то	 Старият	 за-
вет	наистина	затруднява	с	
непознатото,	 с	 многообра-
зието	на	теми	–	от	чудеса,	
Божии	и	човешки,	през	еже-
дневието	на	един	народ,	до	
грозни	 и	 страшни	 прояви,	
наказание	 и	 омраза,	 убий-
ства,	 войни,	 насилие.	 Днес	
предизвикателството	пред	
библеистите	 е	 да	 се	 опи-
тат	 да	 сдобрят	 читателя	
със	 свещената	 книга	 и	 да	
съдействат	 за	 правилното	
й	 разбиране	 като	 Божест-
вено	 откровение	 и	 истори-
чески	 документ.	 Старият	
завет	за	нас,	християните,	
не	 е	 екзотично	 четиво	 или	
просто	 историята	 на	 един	

народ,	а	подготовка	за	при-
емането	 на	 Спасителя	 и	
на	 Неговото	 учение,	 т.	 е.	
на	 Новия	 завет.	 Затова	 и	
трябва	да	бъде	четен	сери-
озно	 и	 добронамерено.	 За	
всички	 онези	 места,	 които	
са	трудни	за	разбиране,	на-
личието	на	непознати	думи	
(хебраизми,	 гърцизми),	 как-
то	и	други	въпроси,	е	добре	
да	 се	 използва	 справочна	
литература	 (речници,	 кон-
корданси,	 библейски	 атла-
си,	 именници,	 коментари).	
Именно	 тази	 справочна	 ли-
тература	 библеистиката	
все	 още	 дължи	 на	 читате-
лите	на	Стария	завет,	рес-
пективно	–	на	Библията.

- коя е най-голямата 
трудност, с която се 
сблъсква съвременният 
православен изследова-
тел при работа с тек-
стовете на Стария за-
вет? До каква степен 
конфесионалната при-
надлежност на един или 
друг изследовател се 
отразява на научните му 
изследвания и предпочи-
тана методология?

-	 Особено	 ми	 е	 трудно	
да	 се	 съобразявам	 с	 така	
наречените	 традиционни	
схващания.	Не	 говоря	 за	на-
учната	 вярност	 към	 една	
теза	 в	 рамките	 на	 школа-
та,	 а	 още	 по-малко	 за	 Све-
щеното	 Предание	 (Традици-
ята),	завещано	и	пазено	от	
Църквата,	 а	 за	 онова	 сляпо	
подражание	или	повторение	
на	 неверни	 схващания,	 кои-
то	 гордо	 наричаме	 тради-
ция	и	се	държим	необяснимо	
и	 ненужно	 здраво	 за	 тях,	
защото	 ни	 харесва	 думата	
„традиционни”,	 въпреки	 че	
съвременното	 знание	 ги	 е	
отрекло	 категорично.	 Сму-
щава	 ме	 абсолютизиране-
то	 на	 научните	 методи	 в	
библеистиката	 (историко-
критически,	 литературна-
та	и	текстовата	критика,	
критика	 на	 жанра,	 типоло-
гията),	характерно	за	запад-
ната	библеистиката,	защо-
то	 тогава	 се	 пренебрегва	
свръхестественото,	 бо-
жественото	в	Писанието,	а	
се	набляга	само	на	човешко-
то.	Същевременно	обаче	не	
съм	 съгласен	 и	 с	 често	 из-
ползваната	 формула	 „така	
е	 според	 Св.	 отци“.	 Това	
обобщение	 не	 е	 коректно,	
защото	не	отчита:	кои	Св.	
отци?	От	коя	епоха	и	от	коя	
школа?	 По	 кой	 конкретно	
въпрос?	 Има	 ли	 различия	 в	
мненията	им?

От	 моите	 професори	
съм	научил,	 че	православни-
ят	 изследовател	 подчиня-
ва	 своята	 методология	 на	
тази,	 която	 се	 използва	 в	
съответната	 школа,	 оста-
ва	 верен	 на	 светоотческо-
то	 предание,	 но	 и	 отчита	
най-новите	 постижения	 на	

науката.	 Това	 е	 добронаме-
реният	 и	 коректен	 метод	
на	работа.

В	 помощ	 на	 изследова-
телите	 и	 на	 всички,	 инте-
ресуващи	се	от	библеисти-
ка,	в	Богословския	факултет	
от	15	години	функционира	и	
се	обогатява	Библейска	биб-
лиотека	 (Bibliotheca	 biblica).	
Тя	 е	 създадена	 от	 Съюза	
на	 новозаветните	 учени	 и	
неин	 директор	 до	 тази	 го-
дина	 беше	 проф.	 Иван	 Же-
лев.	 От	 тази	 година	 е	 моя	
милост.	 Намира	 се	 в	 БФ,	
в	 две	 самостоятелни	 по-
мещения	 и	 има	 около	 8500	
книжни	 тела	 и	 богата	 пе-
риодика…	Целият	каталог	е	
качен	на	сайт,	който	е	част	
от	 страницата	 на	 СУ[1].	
Библейската	 библиотека	 е	
единствената	 институ-
ция	 в	 Югоизточна	 Европа,	
тясно	 специализирана	 в	
областта	 на	 библейското	
богословие	 –	 Стар	 завет,	
Нов	завет	и	юдаистична	ли-
тература.	 Следващите	 ме-
сеци	се	очакват	две	големи	
дарения	 от	 библиотеките	
на	 професори-покойници	 от	
Англия.

-	 Коя	 от	 старозавет-
ните	личности	Ви	е	особе-
но	интересна	и	защо?

-	Иска	ми	се	да	кажа,	пък	
и	 може	 би	 това	 се	 очаква	
от	 мене,	 че	 е	 пророк	 Йона,	
но…	 Преди	 няколко	 години	
защитих	 дисертационния	
си	 труд	 върху	 книгата	 на	
този	 „малък”	 пророк,	 чудак,	
който	 не	 иска	 да	 изпълни	

мисията,	 определена	 му	 от	
Бога,	 и	 се	 опитва	 да	 бяга.	
Глътнат	е	от	голямо	морско	
чудовище	 и	 впоследствие	
изхвърлен	 на	 морския	 бряг,	
за	 да	 продължи	 мисията	
си…	Много	се	потрудих	над	
този	 образ,	 но	 в	 крайна	
сметка	 заключих,	 че	 основ-
ното	 в	 тази	 история	 не	 е	
„колко	е	непослушен	и	инте-
ресен	Йона	или	колко	е	голям	
китът,	който	го	е	глътнал”,	
а	„колко	е	велик	Бог”.	Пророк	
Йона	 продължава	 да	 е	 пре-
дизвикателство	за	мене,	но	
не	 бих	 го	 определил	 като	
любим	старозаветен	образ.

Такъв	е	Св.	пророк	Илия,	
може	 би	 защото	 съм	 ро-
ден	 на	 Илинден	 (ст.	 стил).	
Пророк	 Илия	 е	 обикновени-
ят	 човек,	 който	 преживя-
ва	 своята	 вяра	 истински	 и	
спонтанно.	Той	се	страхува,	
бунтува,	 съмнява	 се,	 оста-
ва	 верен	 на	 традицията	 и	
се	 надява	 на	 Бога.	 Силен	 и	
последователен,	 с	 днешна-
та	 терминология	 бихме	 го	
нарекли	 коректив	 на	 обще-
ството.	 Има	 си	 и	 своите	
страхове	 и	 битки	 и	 тъкмо	
затова	го	чувствам	близък.	
Симпатията	 ми	 към	 този	
старозаветен	праведник	се	
подсилва	 и	 от	 великолепно	
изградения	 му	 образ	 от	 Па-
улу	Коелю	в	книгата	му	„Пе-
тата	планина“.

Е,	 имам	си	и	други	 ста-
розаветни	образи,	на	които	
симпатизирам	 и	 съчувст-
вам,	 тъй	 като	 са	 се	 пре-
върнали	 в	 зле	 разбрани	 ме-

тафори	 –	 Ной,	 Лот,	 Онан,	
Вирсавия.

-	 Доколко	 адекватен	 и	
прецизен	е	съществуващи-
ят	 превод	 на	 Библията?	
Има	ли	особено	фрапиращи	
разминавания?

-	Въпросът	за	достовер-
ността	 на	 превода	 опреде-
лено	 интересува	 вярващи-
те	 хора.	 Затова	 се	 спеку-
лира	 с	 него.	 Ненапразно	 в	
библеистиката	 се	 говори	
за	 текстови	 интегритет,	
т.	 е.	 какъв	 е	 текстът,	
достигнал	 до	 нас,	 и	 има	 ли	
разночетения	 (различни	 ва-
рианти),	 грешки	 и	 несъот-
ветствия.	 Textus	 receptus	
(приет,	 основен	 текст)	 за	
БПЦ	 е	 синодалният	 превод	
от	1925	 г.	Има	и	друг	пре-
вод	 на	 български	 език,	 из-
вестен	 като	 Цариградска-
та	или	Славейковата	библия	
(1871),	 който	 се	 използва	
до	днес	от	протестантски-
те	общности.	Тези	преводи	
са	 правени,	 както	 е	 видно,	
преди	 много	 години	 и	 като	
се	има	предвид	динамиката	
в	 развитието	 на	 езика,	 е	
ясно,	 че	в	това	отношение	
те	 отдавна	 са	 остарели	 и	
са	 трудни	 за	 четене	 и	 раз-
биране.	Спокойно	може	да	се	
каже,	 че	 фрапиращи	 разми-
навания	няма	нито	в	единия,	
нито	 в	 другия.	 Има	 обаче	
разлики,	 които	 са	 обуслове-
ни	 от	 голямото	 различие	
между	начина	на	изразяване	
в	 библейския	 еврейски	 език	
и	 индоевропейските	 езици.	
Наред	 с	 това	 идва	 и	 про-
блемът	 от	 кой	 текст	 са	
извършени	 тези	 преводи	 –	
от	 еврейския	 оригинал,	 от	
гръцкия	 му	 превод	 или	 от	
друг,	 по-късен	 превод.	 Този	
избор	 предопределя	 друг	
тип	 разлики	 в	 библейските	
сборници,	 които	 се	 отна-
сят	 до	 броя,	 подредбата,	
разделянето	и	авторитета	
на	библейските	книги.

Необходимостта	 от	
един	 нов	 превод	 от	 ориги-
налните	 езици	 (за	 Стария	
завет	 –	 от	 библейски	 ев-
рейски,	 а	 за	 Новия	 завет	
–	 от	 гръцки	 език)	 е	 осъзна-
та	 и	 от	 1993	 г.	 към	 Бъл-
гарското	 библейско	 друже-
ство	 работи	 преводаческа	
комисия	 от	 преподаватели	
в	 Богословския	 факултет	
на	Софийския	университет,	
която	 подготвя	 най-нов	
български	 превод	 на	 Библи-
ята.	 Преводът	 е	 завършен	
и	 следва	 издаването	 му	
(вероятно	 тази	 година	 -	 б.	
р.).	Като	член	на	този	екип	
искам	 да	 уверя	 бъдещите	
читатели	 на	 новия	 превод,	
че	 той	 е	 подготвен	 много	
отговорно	 и	 прецизно,	 на	
един	 разбираем	 език,	 със	
съответните	 справки	 и	
бележки,	 където	 те	 са	 не-
обходими.

-	 Последните	 години	

все	 по-активно	 и	 шумно	
се	 обсъжда	 темата	 за	 ре-
лигиозното образование 
на българските деца. За 
съжаление, липсва промя-
на на статуквото. как-
во според вас би следва-
ло да е поведението на 
Църквата и в каква по-
сока трябва да се насо-
чат усилията на миряни 
и клир?

-	 Религиозното	 образо-
вание	 на	 българските	 деца	
е	 необходимо	 и	 важно.	 То	
е	 функция	 на	 Църквата	 и	
конкретно	 на	 енорията.	
Клирът	 и	 отговорните	 в	
Църквата	трябва	да	се	от-
кажат	 от	 модела,	 в	 който	
държавата	 чрез	 МОНМ	 ор-
ганизира	 религиозното	 об-
разование,	 т.	 е.	 да	 се	 изо-
стави	 формулата	 „Дайте	
ни...!”.	Църквата	не	иска,	тя	
дава.	Ние,	които	сме	в	Църк-
вата,	 трябва	 да	 се	 пот-
рудим	 и	 да	 изградим	 една	
работеща	енорийска	систе-
ма,	която	да	подготвя	деца	
и	 родители	 за	 религиозен	
живот.	 И	 когато	 всичко	 е	
готово	 (подготвени	 учи-
тели	 от	 богословските	
школи,	 написани	 учебници	
от	 богослови	 и	 педагози)	 и	
функционира,	 да	 се	 предло-
жи	на	държавата	един	вече	
действащ	 модул	 „Религиоз-
но	 образование”,	 който	 да	
стане	част	от	цялостната	
образователна	система.

Много	 енории,	 църковни	
центрове	 и	 манастирски	
братства	 вече	 го	 правят	
и	 резултатите	 са	 налице.	
Остава	 Св.	 Синод	 да	 раз-
познае	тях	и	богословските	
школи	като	съработници	в	
това	дело.

-	 Вашият	 баща	 е	 бил	
дългогодишен	 свещеник	 в	
Калофер	по	време	на	кому-
нистическия	 режим.	 Как-
ви	 усилия	 е	 струвало	 на	
един	 свещенослужител	 и	
на	семейството	му	да	ос-
танат	верни	на	християн-
ското	 служение?	 Най-сил-
ният	 Ви	 спомен	 от	 този	
период?

-	Израснах	в	свещениче-
ско	семейство	в	малка	град-
ска	енория,	 с	всичко	 хубаво	
и	 лошо,	 произтичащо	 от	
това.	Баща	ми,	свещеноико-
ном	 Иван	 Найденов,	 беше	
наследил	 енорията	 от	 своя	
баща,	т.	е.	моя	дядо,	свеще-
ноиконом	 Георги	 Найденов,	
който	беше	приел	служение-
то	на	ефимерий	в	семинар-
ския	 храм	 на	 гара	 Черепиш	
и	 учител	 в	 Софийската	
духовна	 семинария.	 Татко	
беше	 обичан	 свещеник	 от	
хората	и	доста	ненавиждан	
от	 властта	 в	 лицето	 на	
дребните	 партийни	 функ-
ционери.	От	тях	страдахме	
най-вече.	 Майка	 ми	 като	
учител	 беше	 често	 нену-
жно	поставена	пред	измис-

лената	 партийна	 дилема:	
„Или	 ти	 учителка,	 или	 той	
поп!”.	Аз	и	сестра	ми	бяхме	
белязани	 в	 училище	 като	
„попските	 деца”	 и	 нямахме	
право	 да	 участваме	 пълно-
ценно	 в	 училищния	 живот.	
Сега	 това	 ми	 се	 струва	
смешно,	 но	 тогава	 го	 пре-
живявахме.

Баща	 ми	 си	 отиде	 от	
този	 свят,	 без	 да	 пожелае	
да	знае	какво	има	из	праша-
салите	папки	на	ДС	за	него.	
Не	искаше	да	се	разочарова	
от	приятели	и	събратя.	Съ-
битията	 обаче	 се	 развиха	
така,	че	на	мене	ми	се	нало-
жи	да	надникна	вътре,	за	да	
мога	да	участвам	в	дискуси-
ята,	 освободен	 от	 възмож-
ността	 да	 нося	 тежко	 на-
следство	–	татко	да	е	един	
от	тях.	Каквото	и	да	му	е	
струвало	 (а	 то	 вероятно	
е	 много!),	 му	 благодаря,	 че	
за	 сетен	 път	 ми	 даде	 пра-
вото	 и	 възможността	 да	
се	чувствам	необременен	и	
свободен.

Свидетелство	 за	 връз-
ката	 на	 баща	 ми	 с	 него-
вите	 енориаши	 е	 фактът,	
че	 днес,	 седем	 години	 след	
смъртта	му,	на	гроба	вина-
ги	има	запалени	свещички,	а	
неделното	 училище,	 което	
откриха	 с	 монахиня	 Вален-
тина	 и	 водиха	 десетиле-
тие	 заедно,	 функционира	 и	
днес.	От	възпитаниците	на	
това	 неделно	 училище	 има	
няколко	 дипломирани	 бого-
слови,	 семинаристи,	 които	
се	готвят	за	свещеническо	
служение.

А	 иначе	 за	 разказване	
от	 онова	 време	 –	 много.	
Тодор	Живков	беше	на	посе-
щение	 в	 Калофер	 по	 повод	
годишнина	 от	 раждането	
на	 Христо	 Ботев	 (6	 януа-
ри,	Рождество	Христово	по	
стария	 календар,	 а	 по	 нов	
–	Богоявление).	Беше	забра-
нено	 да	 се	 хвърля	 кръстът	
в	реката,	стара	традиция	в	
Калофер,	за	да	не	предпоче-
тат	 местните	 вселенско-
то	 освещаване	 на	 водите	
пред	посещението	на	вожда	
на	народа.	Въпреки	забрана-
та	баща	ми	хвърли	кръста.	
Дойдоха	 и	 последиците	 от	
това	–	разкарване	седмици	
наред	 по	 милиции,	 заповед	
за	 интерниране	 в	 гр.	 Елхо-
во,	 заплахи	 за	 уволнението	
на	 майка	 ми.	 Забраниха	 на-
пълно	 хвърлянето	 на	 кръ-
ста	и	го	замениха	със	зимен	
празник,	като	в	студената	
вода	се	хвърляше	петолъчка	
или	купа,	но	вързана	с	корда,	
за	да	я	изтеглят,	ако	никой	
не	се	хвърли,	за	да	я	извади.

Когато	 настъпи	 „ново-
то	 време”,	 баща	 ми	 с	 го-
лямо	 вълнение	 и	 възторг	
възстанови	Богоявленската	
традиция	в	Калофер,	на	коя-
то	 сега	 се	 радват	 отново	
хората.

Ивайло Найденов: „Скоро ще имаме съвременен български 
превод на Библията, подготвен много отговорно и прецизно“

Ивайло Найденов е член на екипа, подготвящ най-но-
вия превод на Библията на български език от 2002 г. 
Преподавател в Богословски факултет на Софийски 
университет

който	 заповядвал	 всяко	
първородно	 от	 мъжки	 пол	
да	 бъде	 посвещавано	 или	
представяно	 на	 Бога	 (Изх.	
34:19-20,	 Чсл.18:15-16).	
Това	 било	 установено	 за	
спомен	 от	 избавянето	 на	
израелските	 първородни	
от	 смъртта,	 която	 по-
разила	 всички	 египетски	
първородни	 от	 човек	 до	
добитък	 (Изх.12:29).	 За-
това	 всеки	 първороден	
като	 собственост	 на	
Господ	 бил	 длъжен	 с	 оп-
ределена	 от	 закона	 цена	
да	 бъде	 откупен.	 След	 на-
вършване	 на	 40	 дни	 от	
рождението	 майката	 на	
първородния	 принасяла	 в	
жертва	 на	 Бога	 агне.	 Ако	
майката	 била	 бедна,	 при-
насяла	 гургулица	 или	 два	

гълъба.По	 същото	 време	
живеел	 праведен	 старец	
на	 име	 Симеон.	 Той	 очак-
вал	 с	 вяра	 идването	 на	
Месията,	 защото	му	било	
обещано	 от	 Светия	 Дух,	
че	 няма	 да	 умре,	 докато	
не	 види	 Христа	 Господен.	
Преданието	 разказва,	 че	
Симеон	бил	един	от	70-те	
преводачи	на	старозавет-
ния	текст	на	Библията	от	
еврейски	 на	 гръцки,	 които	
египетският	 цар	 Птоло-
мей	II	Филаделф	(285	-	246	
г.	 пр.	 Хр.)	 назначил	 с	 тази	
преводаческа	 задача.	 На	
Симеон	 се	 паднала	 зада-
чата	 да	 преведе	 книгата	
на	 пророк	 Исаия.	 Когато	
стигнал	 до	 глава	 7,	 стих	
14,	помислил,	че	има	някак-
ва	 грешка,	 защото	 там	 е	

казано:	 „Девица	 ще	 зачене	
и	ще	роди	Син,	и	ще	Му	на-
рекат	името	Емануил.“	Си-
меон	се	опитал	да	поправи	
думата	 „Девица“,	 но	 Ангел	
Господен	го	спрял:	 „Писане-
то	е	точно,	 затова	нищо	
не	поправяй!	Ти	няма	да	ум-
реш,	 докато	 не	 видиш	 с	
очите	си	изпълнението	на	
тези	 думи!“	 По	 внушение	
на	Светия	Дух	Симеон	вля-
зъл	 в	 храма,	 когато	 доне-
сли	 Иисус.	 Той	 го	 взел	 на	
ръце	 и	 в	 пророческо	 вдъх-
новение	извикал:	 „Сега	от-
пускаш	 Твоя	 раб,	 Владико,	
според	думата	си	с	миром,	
защото	 очите	 ми	 видяха	
Твоето	спасение,	което	си	
приготвил	пред	лицето	на	
всички	 народи	 -	 светлина	
за	 просвета	 на	 езичници-

те	 и	 слава	 на	 Твоя	 народ	
Израиля!“
	 Йосиф	 и	 Света	 Дева	
Мария	 се	 чудели	 на	 тези	
негови	 думи.	 А	 той	 като	
ги	 благословил,	 обърнал	 се	
към	 Богородица	 и	 й	 казал:	
„Ето,	този	лежи	за	падане	
и	 ставане	 на	 мнозина	 в	
Израиля	 и	 за	 предмет	 на	
противоречия,	 а	 на	 сама-
та	 тебе	 меч	 ще	 прониже	
душата,	за	да	се	открият	
мислите	 на	 много	 сърца“	
(Лука	2:25	-	35).
	 Тези	 думи,	 изглеждащи	
напълно	 безсмислени	 по	
онова	 време,	 се	 сбъдват	
по	 време	 на	 живота	 на	
Спасителя.	 Той	дал	нов	 за-
кон	на	народите	-	Законът	
на	любовта	и	благодатта.	
Но	 самият	 той	 и	 негово-

то	 учение	 станали	 повод	
за	много	спорове	и	проти-
воречия.	А	след	като	Иисус	
изтърпява	 разпъването	
на	кръста	и	страданията,	
меч	 пронизва	 сърцето	 на	
Света	Богородица.
	 Освен	 Свети	 Симеон,	
пророчица	 Анна	 познала	 в	
Младенеца	Иисус	обещания	
Месия	Христос.	Анна	била	
дъщеря	на	Фануил,	 овдовя-
ла	млада,	но	не	се	омъжила	
втори	път,	а	се	посветила	
да	 служи	 на	 Бога.	 Стояла	
постоянно	в	храма	и	очак-
вала	с	твърда	вяра	идване-
то	 на	 Спасителя.	 Когато	
видяла	Иисус,	тя	започнала	
да	 слави	 Бога	 и	 да	 говори	
за	 Младенеца	 на	 всички,	
които	очаквали	избавление	
чрез	Месия	-	Христос.

Сретение Господне - на четиридесетия ден след рождението си Иисус бил занесен в 
Йерусалимския храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Мойсеевия закон,
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ОтОпление
пресяти въглища дон-
бас и брикети, кафяви въ-
глища и разпалки. Безпла-
тен транспорт. 0887/031-
439, 0889/991-977, 88-21-
13, с/у КДН
Дърва за огрев - 823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
всички виДОве дърва 
за огрев. Безплатен транс-
порт. Складова база Колева 
ливада, 0894/686-818.
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
Дърва за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени 
- 066/855-516, 0894/425-
151
БУкОви, ДъБОви дърва за 
огрев на склад - камина, 
печка, котли, метровки - 
реални кубатури, безплатен 
превоз - 0879/988-131

централен склаД за дър-
ва и въглища на ул. „Стан-
ционна“, жп гара - предла-
га висококалоричен пресят  
ДОНБАС, брикети, екобри-
кети, ПЕЛЕТИ, ДЪРВА на 
народни цени. Уверете се 
сами на тел. 066/830-080, 
0894/360-636, 0888/887-
541.
нацепени и метрови дър-
ва. Реални кубици - 0877 
272 621 и 0894 062 744. 
[22, 11]
нацепени Дърва - 68 
лв., незабавна доставка - 
0896 428 137. [22, 9]
Дърва - метрови, 50 лв., 
незабавна доставка - 0897 
001 113. [11, 9]
Дърва в чували - 5 лв., 
незабавна доставка - 0893 
940 922. [11, 9]
нацепени Дърва - 65 
лв., продава тел. 0896 061 
411. [22, 8]
Дърва за огрев, разпалки 
в чували - 0886 393 722. 
[22, 6]
Дърва в чували - 4 лв. - 
0899 052 010. [11, 3]
Дърва в чували - незабав-
на доставка, цена: 4 лв./
бр., продава 0892 778 836. 
[5, 3]

стрОителствО
кърти, иззижДа - 
0878/943-895.
стрОителен преДприе-
мач събаря, почиства от А 
до Я - 0895/043-388
кърти и изхвърля - 0899 
023 913. [22, 9]
кърти, чисти и извозва - 
0897 931 088. [11, 6]

вътрешен ремОнт
паркет, ДЮшеме - реде-
не, циклене, финно шлай-
фане, лакиране - монтаж на 
ламиниран паркет - 86-61-
43, 0889/286-025
Фаянс, теракОта, ВиК, 
ЕЛ. - 0878/943-895.
БезпрашнО циклене - 
0887/040-471.

шпаклОвка и боядисване 
- 0878 580 333. [30, 15]
гипсОкартОн - 0878 654 
262. [22, 11]
шпаклОвка, БОяДисва-
не - 0878 654 262. [22, 11]
ОБръщане на врати и 
прозорци, редя ламперия, 
дюшеме, плоскости, дърво-
делски, бояджийски работи 
- 0876 679 495, 0897 250 
259. [4, 3]

изОлации
алпинисти - 0899/321-
190
алпинисти - 0898/907-
400
алпинисти - 0878 447 
244.
хиДрОизОлации сОФи 
- цени 12-15 лв/кв.м; Раз-
срочено плащане. Гаран-
ционен срок 8-10 години 
- 0888 314 533.

щОри
Eт „кастелО“ - ЩОРИ - 
външни и вътрешни, ВРАТИ 

- блиндирани, входни, авто-
матични гаражни, РОЛЕТКИ 
- охранителни, ДОГРАМА - 
алуминиева, PVC, БАРИЕРИ 
- автоматични - 87-04-89, 
0888/255-318
ет „веДима-м“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

ел. инсталации, ремОнти
ремОнт и монтаж на бой-
лери и автоматични перал-
ни по домовете, без почи-
вен ден  - тел. 82-16-75, 
0899/284-703.
ремОнт на всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888 294 214.
ремОнт на телевизори по 
домовете - тел. 0888 279 
846. [22, 20]

ел. инсталации, ремонт 
и монтаж - 0878 123 686. 
електрОинсталации - 
0896 562 036. [11, 7]
ремОнт на телевизори и 
електроуреди по домовете 
- тел. 0899 025 455. [5, 2]

пОчистване
„ели 07“ ЕООД - по-
чистване - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.

УслУги
ремОнт на ПОКРИВИ, дре-
наж, улуци, комини и др., 
тел. 0897/390-194. [15, 12]

вик, кОмини, парнО, 
търсене на вОДа
вик ремОнти и нови ин-
сталации - 0899/023-913.
вик мОнтаж и поддръжка 
- 0887/680-034.
машиннО ОтпУшване на 
канали - 0888 889 799.
ремОнт, ОтпУшване на 
комини - 0878 123 686. 

кОминОчистене - тел. 
0896 189 520. [22, 2]

пОДДръжка кОмпЮтри
инсталация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
0888/410-117

траУрни агенции
траУрна агенция „Омега“ 
денонощно - 0898/552-582, 
0898/560-440.
ДенОнОщна траУрна 
агенция „Покой“ - справ-
ки на тел. 066/85-65-55, 
0897/945-519.

прОДава машини
импУлс аД продава об-
работващ фрезов център 
DECKEL-DZ-4 - 1 бр. Тел 
0898/668-229 [7, 7]
ел. Двигател 212/380 W, 
0.55 kW, 1400 об. се про-
дава на тел. 0897 976 585. 
[3, 2]

прОДава материали
ОгнеУпОрни тУхли про-
дава тел. 0889 541 947. 
[3, 1]

прОДава ОБзавежДане
хлаДилници, перални, 
телевизори и др. продава 
0894 398 229. [11, 5]

прОДава разни
прОДавам ФаБричнО 
нарязан тютюн на фини 
ленти, реколта 2011 г., 
цена на килограм - 35 лв. 
- 0897/613-403 - Георги 
Георгиев.
цистерни прОДава 0897 
331 993. [22, 10]
камина за вграждане с 
водна риза - 18+5 kW, 6 
радиатора, 2 лири, помпа, 
UPS, бойлер и басейн за 
вграждане - всички екстри, 
продава тел. 0899 161 663. 
[11, 8]

изгОДнО! железни маси 
с хромникел, плотове про-
дава тел. 0888 457 237, 
0884 149 848. [3, 2]
изгОДнО! нОва, немонти-
рана камина за вграждане 
„Прити О“ се продава - 
справки на тел. 0884 736 
832. [5, 2]
Детска кОличка - 100 
лв., седалки за кола про-
дава тел. 0877 563 809. 
[2, 1]
БУркани „Омния“ про-
дава тел. 0897 805 685. 
[4, 1]
масажна мОБилна ку-
шетка продава 0886 433 
830. [1, 1]

храна за живОтни
Бали сенО - 4 лв./бр., 
продава тел. 0877 078 977. 
[22, 7]

живОтни прОДава
зайци великани се про-
дава на тел. 0897 348 341. 
[3, 2]

кУпУва разни
старинни преДмети, 
червени броеници, моне-
ти, банкноти, часовници, 
антиквариат купува в блок 
„Чайка“, вх. Г (зад опти-
ка „Роса“), 0889 211 957. 
[22, 3]

кУпУва материали
меДни жици и всякакви 
други железа от място на 
коректни цени купува 0893 
235 418. [26, 8]

имОти прОДава
апартамент, иДеален 
център, 50 кв. м, осми етаж, 
мазе, таван, асансьор, цена 
36000 лв. 0888921578
апартамент - 75 кв. м, на 
бул. „Могильов“ бл. 35, вх. 
Б, ет. 4 продава 0887 705 
959. [11, 7]
гараж на ул. „Петър Ми-
хов“ 49 продава тел. 0889 
905 880. [13, 10]
иц, апартамент, 86 кв. 
м, 2 етаж - 0898 473 355. 
[11, 7]
апартамент срещУ „Ка-
уфланд“ за 49 000 лв. про-
дава тел. 0878 523 055. 
[4, 3]

изгОДнО! тристаен, по-
следен етаж, парно на дър-
ва, „Трети март“ 48, прода-
ва тел. 0896 701 993. [5, 3]
метален гараж зад гра-
динката на Колелото се 
продава на тел. 0886 833 
989. [5, 3]
ОБект стОл с оборудване 
продава тел. 0897 931 088. 
[3, 2]
апартамент в блок „Ду-
нав-1“ - 65 кв. м, се про-
дава на тел. 0888 101 427. 
[6, 2]
мястО, с. Богданчовци, 
ток, вода, път, 760 кв. м, 
гледка, продава 0888/86-
71-85 [33, 1]
изгОДнО! тристаен, 
тухлен, парно на дърва - 
котел, 4 ет., продава тел. 
0896 701 993. [4, 1]
ОБект на Колелото - кафе 
„Рай“, 9500 лв., се прода-
ва на тел. 0897 831 229. 
[11, 1]

имОти Дава пОД наем
гараж в района на Еса 
дава под наем 0894 070 
111. [11, 10]
ОФиси ДО Общината - 
0899 435 083. [11, 9]
апартамент пОД наем в 
центъра за студенти и но-
щувки - 0879 470 413. [11, 5]

магазин ДО Автогарата 
дава под наем тел. 0897 
282 140. [3, 3]
пОмещение в блок „Здра-
вец“, подходящо за мага-
зин, офис, дава под наем 
тел. 0879 380 883. [3, 2]
пОмещение - 30 кв. м, в 
центъра, със собствен сани-
тарен възел, дава под наем 
тел. 0878 820 565, 803 
391. [11, 4]
Две квартири дава тел. 
0899 189 783. [5, 3]
апартамент пОД наем в 
идеален център дава тел. 
0896 349 417, 066 854 
185. [5, 2]

част От апартамент на ул. 
„Николаевска“ дава под 
наем тел. 0898 990 360. 
[2, 1]
рестОрант-механа „ха-
нОвете“, напълно оборуд-
ван, се отдава под наем/
продава - тел. 0898 595 
920. [5, 1]
ДвУетажнО пОмещение, 
напълно оборудвано кафе-
не, подходящо и за магазин, 
дава под наем 0896/861-
472. [33, 1]

имОти търси пОД наем
търсим къща под наем с 
възможност за закупуване - 
тел. 066 865 584, 0899 444 
024. [11, 6]
пОмещение, пОДхОДя-
щО за малък автосервиз, 
търси под наем тел. 0889 
876 929. [11, 3]
квартира търси тел. 0895 
873 949. [11, 2]

гОри кУпУва
гОри и земеделски земи 
купува 0877 921 244 и 
0988 869 344. [22, 10]
гОрска кантОра Тодориев 
купува гори - плаща вед-
нага, позволителни за сеч 
- 0889 632 740. [11, 8]

земи
земеДелска земя в цяла-
та страна купува 0887/360-
884, 0879/616-614

нОщУвки
нОщУвки в хотелски апар-
таменти - 0897 210 934. 
[22, 12]
нОщУвки - 0898 598 440. 
[22, 1]

запаДни автОмОБили 
прОДава
Фиат мареа 1.9 TD - ком-
би, климатроник, ел. пакет, 
за 2380 лв. продава тел. 
0887 877 827. [5, 2]
ФОрД Фиеста 1.3 - 1997 
г., продава 0896 663 119. [5, 3]
хОнДа сивик 1.5 - 1992 
г.,продава 0888 894 889 [11, 3]

ситрОен ксантия - 1994 
г., с клима, продава за 
1100 лв. 0887/569-549.[2, 2]
пежО 406, комби, дизел, 
2000 г., 2400 лв., спешно 
продава 0878/584-641
митсУБиши паДжерО 
2.5 t, 1986 г., 2000 лв. 
продава 0898 924 588[3, 1]

автОмОБили кУпУва
кОли, БУсОве (може и де-
фектирали) до 1000 лв. от 
място изкупува 0897/429-
374
мОтОкар, самОсвал до 
3.5 тона, малогабаритен 
4-колесен трактор купува 

тел. 0878 573 735, 0888 
141 367. [6, 4]
стари автОмОБили купу-
ва 0894 398 229. [22, 11]

автОчасти/магазини
стари акУмУлатОри ку-
пува 0894 398 229. [11, 5]
маска ренО 19 продава 
0897 976 585. [3, 2]

скрап, стари 
автОмОБили
кОли за за скрап изкупува 
0892 377 332. [17, 13]
кОли за скрап от мяс-
то изкупува тел. 0890 921 
244. [22, 3]

превОзи
межДУграДски превОзи 
С ПИКАП И БУС ТЕРМО - 
цена 0.52 ЛВ./КМ (може 

града - докер) -  0887/26-
60-50.
транспОрт - 2.5 тона, 
16 куб. м, ДДС фактури - 
0899/377-924
евтинО всякакъв транс-
порт - 0895 395 248. [22, 
18]
БУс превОзи и хамали - 
0896 491 586. [11, 10]
транспОртни УслУги с 
бус до 1.5 тона - 0886 269 

223. [8, 2]
прОмОция транспОрт с 
бус - 0.50 лв./км - 0876 
511 154, 0893 511 154. 
[22, 3]
транспОртни УслУги - 
0892 031 121. [11, 1]

Билети, пътУвания
автОБУсни, самОлетни 
БИЛЕТИ - на тел. 066/80-
49-48.

счетОвОДствО
счетОвОДни УслУги - 
на тел. 0895 459 943. 
[22, 2]

Дава заем
креДи хОУм - справки 
на тел. 0899/460-760.

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

обяви

раБОта преДлага
Фирма „Брайт“ търси 
шивачка пенсионерка на 
почасова работа - твърда 
заплата - 0878 222 194. 
[11, 9]
прОДавачка с компютър-
на грамотност за магазин 
за хранителни стоки търси 
тел. 066 808 713. [6, 5]
пОмОщник-гОтвач за 
работа в Майорка (мъж, 
до 40 години) набира тел. 
0034637826690 (след 13 
часа). [15, 3]
Фирма търси баничар - 
0896 926 281. [3, 2]
тмт-елкОм ООД търси 
да назначи в гр. Габрово 
продавач-консултант. Изи-
сквания: висше електро-
техническо образование - 
задължително; компютърна 
грамотност - Word, Excel; 
енергичност и позитивно 
излъчване. Дейности: об-

служване на клиенти; об-
работка на поръчки; мате-
риална отговорност. Ком-
панията предлага: профе-
сионална работна среда; 
изрядни трудови взаимоот-
ношения. За контакти: CV с 
актуална снимка по e-mail: 
personnel@tmt-elkom.com. 
Одобрените кандидати ще 
бъдат поканени на интер-
вю. [5, 3]
търсим млаДа пенсио-
нерка за чистене и готвене 
на стар човек, да живее 
наблизо до Бичкинята, за 
около 7-10 дена в месеца. 
Тел. 0894 711 550. [1, 1]
Фирма търси баничар - 
0896 926 281. [6, 1]
търся ФризьОрка на 
наем - 0887 666 338. [5, 
1]

раБОта търси
търся Да гледам болни и 
възрастни хора - 0899 286 
106. [14, 1]
глеДам Деца, болни и 
подготовка на ученици от 
начална учителка - тел. 
0878 697 834. [2, 1]

УрОци, кУрсОве
немски език - уроци и 
подготовка за TestDaF - на 
тел. 0885 835 757.
УрОци пО математика 
5-12 клас (по домовете) - 
тел. 0893 863 640. [3, 1]
УрОци пО немски дава 
тел. 0884 404 075. [11, 3]

ДОмашни лЮБимци 
прОДава
малки кУченца порода 
Мопс продава тел. 0898 
238 865. [4, 2]

ветеринари
Д-р рОсен ДИМИТРОВ 
- ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛА-
ТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН 
- прегледи, лечение, про-

филактика, изкуствено осе-
меняване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, тел. 
806-140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

търгОве
„ОБщински пътнически транспорт” ЕООД - Габрово, 
обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на помещение за офис в административната сграда 
на дружеството: 1. Етаж втори, стая №8 – 68 кв. м. Срок 
на договора – три години. Начална тръжна цена – 320.00 
(триста и двадесет) лв. Началната тръжна цена е без вклю-
чен ДДС. Депозитната вноска е равна на началната тръжна 
цена. Оглед на обекта на публичния търг – през дните, в 
които се закупуват тръжните документи.  Публичният търг с 
тайно наддаване ще се проведе на 18.02.2013 г. от 14.00 
часа в административната сграда на дружеството, трети 
етаж, стая 304. Тръжната  документация  за участие в търга 
се получава в стая 304 в административната сграда от 
07.02.2013 г. до 15.02.2013 г., включително. При явяване 
на един участник или неявяване на участници на първата 
обявена дата публичният търг с тайно наддаване да се 
проведе повторно на 20.02.2013 г. от 14.00 часа, като до-
кументи за участие могат да се закупуват на 19.02.2013 г. 
Заплащане на тръжната документация и депозитната вноска 
в касата на дружеството или по банков път. [1, 1]

ерОтика
ерОтичен масаж, секс - 
0898 389 793. [5, 3]

Дама за вас - 0890 397 989. 
[11, 3]
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АДВОКАТ 
НИКОЛАй ХРИСТОВ

Продължава от бр. 25
 3. Вземане на реше-
ние в Етажната собстве-
ност (ЕтС). Определяне 
на кворума. Какво трябва 
да съдържа протоколът? 
 В протокола се впис-
ват: датата и мястото на 
провеждането на Общото 
събрание (ОС); дневният 
ред; явилите се лица и 
идеалните части от ЕтС, 
които те представляват; 
същността на изявленията; 
направените предложения;  
приетите решения, в т. ч. 
броят гласове „за”, „про-
тив” и „въздържали се” от 
общия брой. 
 Не е задължително 
протоколът да се подпис-
ва от всички участващи 
– това е непрактично, а 
обикновено и технически 
невъзможно. Задължител-
но обаче трябва да се 
подпише от председателя 
на събранието и прото-
колчика след изготвяне-
то му, като гаранция за 
истинността му. Понеже 
това е свързано с техни-
чески трудности, протоко-
лът обикновено се изгот-
вя след провеждането на 
събранието и трябва да 
бъде оформен най-късно в 
седемдневен срок от про-

веждането му. След това 
той се „разгласява”, т. е. 
поставя на видно и общо-
достъпно място в сграда-
та, където с него ще могат 
да се запознаят всички 
заинтересовани и по вся-
ко време. 
 Поставянето се из-
вършва от председателя 
на Управителния съвет, в 
присъствието на поне още 
едно лице - собственик, 
ползвател или обитател. 
Понеже е възможно да 
има възражения както 
срещу самия протокол (не-
пълен, неточен и т. н.), 
така и срещу самото ре-
шение за разлепването,  
задължително се изготвя 
отделен протокол, в кой-
то се посочват не само 
лицата, които са го поста-
вили, но още датата, часа 
и мястото на поставяне. 
(Добре е всяка ЕтС да 
има специално табло за 
целта!) Причината за про-
токолирането на разглася-
ването е, че възраженията  
срещу протокола могат да 
се подават в определени 
срокове. Самото ОС е за-
интересовано решенията 
му да се изпълнят по-бър-
зо, а за целта трябва да 
са изчерпани и възмож-
ностите за възражения. 
Срокът за възраженията 
е седемдневен, но ако ли-

цето, което възразява, от-
съства през това време, 
той се удължава за него, 
но не повече от месец от 
поставянето на протокола. 
Възражението се подава 
до Управителя (Управител-
ния съвет) и подобно на 
протокола и то задължи-
телно е в писмен вид.
 Понеже в правото сро-
кът е изключително важен, 
налага се да направим 
пояснение как се изчис-
ляват сроковете. Когато 
сроковете са в дни, след-
ва те да се пресмятат от 
деня след събитието. Така 
ако обявата е разлепена 
в сряда, седемдневният 
срок започва от другия 
ден и логично ще изтече 
в следващата сряда вклю-
чително. Съответно – ако 
е разлепена в четвъртък 
– до следващия четвъртък 
и т. н. Месечният срок пък 
се определя според дата-
та – от „число до число”. 
Така ако съобщението е 
залепено на 6 февруари – 
съответно месечният срок 
ще изтече на 6  март и т. 
н. (В практиката се случва 
следващият месец да е по-
кратък, т. е. да няма също-
то число. Примерно – сро-
кът започне да тече от 29 
януари, а знаем, че февру-
ари е само от 28 дена. То-
гава се взема последната 

дата на по-краткия месец 
и срокът, започнал на 29, 
30 или 31 януари, въпреки 
всичко и в трите случая 
ще изтече на края на фев-
руари – 28 февруари!)
 Как се определят гла-
совете? 
 Като при всички ко-
лективни субекти, така и 
в ЕтС се иска съответ-
ния кворум както за про-
веждането на събранието, 
така и за вземането на 
валидни решения. В ЕтС 
обаче кворумът зависи не 
само от броя на присъст-
ващите, но и от притежа-
ваното от тях имущество.
 Всяко ОС на собстве-
ниците е длъжно да следи 
кои от тях присъстват на 
събранието и каква част 
от сградата притежават. 
За тази цел Законът е 
предвидил едно специално 
задължение за живеещите 
в сградата – създаване 
и поддържане на книга 
на етажната собственост. 
(Прилича на познатите ни 
от миналото „домови кни-
ги”, но отразява повече 
информация.) В нея трябва 
да бъдат задължително за-
писани следните обстоя-
телства: 
 1. самостоятелният 
обект (жилище, магазин и 
т. н.), предназначението и 
застроената му площ; 

 2. идеалните части на 
обекта от общите части на 
сградата (в проценти), как-
то са посочени в акта за 
собственост. (Всеки, заку-
пувал апартамент в сграда 
все едно с нотариален акт 
или с Договор за покупка 
от Общината, е виждал 
израза „... % от общите 
части на сградата и от-
стъпеното право на стро-
еж”. Тези именно проценти 
ще се отразяват в Книгата 
за етажната собственост.);
 3. собственото, бащи-
ното и фамилното име на 
собственика или ползвате-
ля, а когато това е юриди-
ческо лице или едноличен 
търговец – съответно на-
именованието по фирме-
ния регистър, БУЛСТАТ или 
единен идентификационен 
код (ЕИК);
 4. собственото, бащи-
ното и фамилното име на 
членовете на домакинство-
то, които живеят заедно 
със собственика и/или 
ползвателя;
 5. времето, през което 
тези лица по някаква при-
чина не ползват самостоя-
телния обект (командиров-
ка, лечение и т. н.);
 6. собственото, бащи-
ното и фамилното име на 
обитателите, временно 
пребиваващи в обекта на 
самостоятелно правно ос-

нование повече от 30 дни, 
датата на вписване и дата-
та на отписване;
 7. уговорените между 
собственика и ползвате-
ля права и задължения 
относно управлението на 
общите части на сграда-
та. (В предишния материал 
споменахме, че между тях 
може да има разногласия 
и тогава решаваща дума 
следва да има собствени-
кът. За да се избегне злоу-
потреба с права от страна 
на ползвателя, трябва да 
се отразяват и евентуал-
ните уговорки, които те са 
направили.) 
 И понеже във всяко от 
тези обстоятелства може 
да настъпи промяна, тя 
трябва да се отразява от 
собственика или полз-
вателя в 15-дневен срок, 
за чието нарушаване са 
предвидени глоби. Що се 
отнася до обитателите – те 
отговарят за вписването 
само на условията, посо-
чени по-горе в т. 6! В кни-

гите следва да се вписва 
и броя на домашните жи-
вотни, които се извеждат 
на обществени места, а за 
кучетата още и номера на 
ветеринарния паспорт. 
Достъпът до книгата е 
ограничен според прави-
лата на Закона за защита 
на личните данни, което 
означава, че отделните 
собственици могат да пра-
вят справки само за да-
нните, свързани с техния 
обект. 
 По закон обаче дос-
тъп до книгата имат още 
управителният съвет (или 
управителят, където няма 
съвет), контролният съвет 
(или контрольорът), орга-
ните на МВР, Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, общинската или 
районната администрация 
и Българската агенция по 
безопасност на храните.
 Следва продължение 
– за размера на кворума -
следващия четвъртък

äе юре 
за етажíата 

ñîáñтвеíîñт Управлеíие íа етажíата ñîáñтвеíîñт?

№ по 
ред инв.№ наименОвание

Година на 
производство

продажна 
цена

1. 562
ВАЗ 21053, ДК№ЕВ 37 23 АМ V=1460 см3  52кw 

/ 71к.с. бял
№р –ХТА210530S1508803

1994 448

2. 568
ВАЗ 21053, ДК№ЕВ 23 86 АА V=1460 см3  52кw 

/ 71к.с.- БЯЛ
№р –ХТА210530R1427867 1992 448

3. 578
БМВ 730, ДК№ 0001 АА V =3000см3 136кw /185 
к.с. – хромово зелен   №р-WBAFE7106D9241420 1988 1800

4. 563

Тов.а-л Москвич 233522- Алеко фургон,ДК№ ЕВ 
3724 АМ,V = 1500 см3 55квт/75 к.с. ,сив/бял 

,места 1+1 №р ХТА233520R0002872
1995 540

5. 29 ШЕПИНГ МАШИНА 360

6. 53 МАШИННА ПИЛА 316.80

7. 81 КОТЕЛ ТВЪРДО ГОРИВО 187.20

8. 1674 ЕЛ. ПЕКАРНЯ - “НАУТАЛИЯ 3” -  2 бр. 288
288

9. 1676 ЕЛ. ПЕЧКА С 6 КОТЛОНА 151.20

10. 1677 ПЕЧКА НАФТОВА ЗА ГОТВЕНЕ без Нафтова 
горелка 252

11. 1685 ЕЛ. ТИГАН /ПЪРЖОЛНИК/ ФРИТЮРНИК 86.40

12. 20 МАСА ШЛОСЕРСКА 80 43.20

          На основание чл. 64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, 
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 2, т. 
2 и чл. 18 и във връзка с чл. 20 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на 
движими вещи - държавна собственост - раздел 3, чл. 18 до чл. 27 и писмо с изх. 
№ 0602-629/07.08.2012 г. на Дирекция „Държавна собственост и инвестиционна по-
литика” на МОМН.

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” - ГР. ГАБРОВО

ОБЯВЯВА
 1. Трети търг с явно наддаване за определяне на купувачи на посочените 
по-долу движими вещи-частна държавна собственост при начална тръжна цена 
както следва:

 Търгът ще се проведе на 18.02.2013 г. от 9.00 часа в сградата на Професио-
нална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” - гр. Габрово в стая № 307.
 Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 8.02.2013 г. до 
15.02.2013 г. включително от 13.30 до 16.30 часа в ПТГ.
 Кандидатите могат да участват за всички или за отделни позиции.
 За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозитна вноска - 
10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участ никът 
ще наддава.
 Начин на плащане - депозитът за участие в търга се внася при касиера на 
гимназията от 8.02.2013 г. до 15.02.2013 г. включително.
 За участие в търга кандидатите представят следните документи:
  - Документ за внесен депозит:
  - Удостоверение за съдебна регистрация - за юридически лица (без тър-
говци по смисъла на Търговския закон), из дадено след 01.08.2012 г. - оригинал или 
заверено от кандидата копие;
  - Удостоверение за регистрация в търговския регистър, издадено от Агенцията по 
вписванията или посочване на ЕИК - за кандидатите търговци.
   - Документ за самоличност - за кандидати физически лица.
           Заявленията за участие се приемат от 8.02.2013 г. до 15.02.2013  г. 
включително от 13.30 до 16.30 часа в стаята на касиер-домакин - първи етаж на 
гимназията.
 Предложената цена се заплаща в срок от 3 работни дни от закриване на тър-
га и след подписване на декларация от спечелилия търга за уведомява нето му, по 
сметка BG 13 KORP 92203102299200, BIC KORP BG SF Корпоративна търговска банка 
АД – гр. Габрово. Булстат 000210073, след което с купувача се склю чва писмен до-
говор за покупко-продажба.
 При непровеждане на търга се прилага чл. 25 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. 
за продажба на движими вещи - държавна собственост.

нашата мисия: Ние създаваме семейства за нуждаещи се 
деца и им помагаме да формират своето бъдеще

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
СЕКРЕТАР-КАСИЕР 

ЗА SOS ДЕТСКО СЕЛИЩЕ ТРЯВНА
Изисквания към кандидатите:.Висше образование в областта на икономика, фи-
нансите и /или счетоводство.Професионален опит в сферата на административ-
но и финансово обслужване (2 години).Отлични компютърни умения (MS office package) .Английски език –  работно ниво.Основни знания в областта на персоналната адми-
нистрация
Отговорности и задължения:.Водене на кореспонденцията на Детско селище с 
български и чуждестранни делови партньори..Извършване разплащанията от касата на Детско 
селище..Изготвяне на текущи месечни отчети..Техническо съдействие при организиране и про-
веждане на различни форуми и събития на Детското 
селище, както и в процеса на ежедневната трудова 
дейност..Осъществяване на устен и писмен превод.
Предлагаме: .Срочен  трудов ангажимент – две години..Работа в екип и възможност за професионално 
развитие..Работа в полза на благотворителна кауза.
Необходими документи за кандидатстване:.Мотивационно писмо.Автобиография.Копие от диплом за завършена образователна сте-
пен и допълнителни квалификации
Очакваме Вашата кандидатура до 15.02.2013 г. 
на е-mail: antoaneta.leonova@sosbg.org.
Лице за контакт: Антоанета Леонова.
Ние уважаваме Вашия интерес и ще разгледаме кан-
дидатурата Ви конфиденциално. 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Позициите в SOS Детски селища България са отворени както 
за кандидати извън организацията, така и за заинтересовани 
сътрудници на Сдружението.

лекари
каБинет кОжни И ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ , 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ процеду-
ри за лечение на целулит, 
стягане и изглаждане на 
кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ при 
целулит, косопад, торбич-
ки под очите, отпусната и 
дехидратирана кожа.  ПО-
СТАВЯНЕ НА БОТОКС при 

мимически бръчки и обилно 
изпотяване. ХИАЛУРОНОВИ 
ФИЛЪРИ - попълване на 
бръчки, уголемяване на уст-
ни и корекция на лицевия 
обем и контур.  ЕЛЕКТРО-
КОАГУЛАЦИЯ - премахване 
на брадавици и доброка-
чествени кожни туморчета. 
ДЕРМАТОСКОПИЯ - диагно-
стика и оценка на риска от 
злокачествено израждане 
на бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, ул-
тразвук, Д Арсонвал, хими-
чески пилинг, почистване 
на лице. КАБИНЕТЪТ рабо-
ти и по договор с РЗОК. 

Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
тел.  800-140, Д-Р МАРИНА 
САНКЕВА, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com
Д-р триФОнОв - невролог, 
психиатър - Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-
А, 804 549, 0885 251 655. 
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

кОзметика, масаж
преДлагам масажи - 
0884 165 657. [5, 2]

грижи за възрастни
ДОм за възрастни хора в 
село Станчев хан разпо-
лага със свободни места - 
справки нва тел. 0894/307-
845. [7, 5]

спОрт
хип-хОп шкОла - 15 лв. 
месечно - 0887 498 206. 
[2, 2

 На 11 февруари из-
тича срокът, в който фи-
зическите лица могат да 
платят дължимия данък за 
довнасяне по годишната 
си декларация с отстъп-
ка от 5 процента, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Националната агенция за 
приходите. Плащането на 
данъка може да стане и в 
последния ден, при поло-
жение, че сумата постъпи 
по сметката на НАП на 
следващия работен ден. 
От приходната агенция на-
помнят, че отстъпката от 
данъка за довнасяне може 
да се ползва само при 
условие, че авансовият да-
нък е внесен през 2012 г. 
Най-често задължение да 
внасят авансово подохо-
ден данък имат наемода-
телите, които по закон са 
длъжни да правят триме-
сечни вноски.
 Освен по Интернет, 
плащането на данъци и 
осигурителните вноски 
може да стане по пощата, 
с пощенски запис за пла-
щане към бюджета или по 
банков път. За улеснение 
на клиентите на НАП в 
повечето офиси на аген-
цията са разкрити банкови 
гишета, които обслужват 
гражданите и фирмите. За 

плащане на данък върху 
доходите от физическо 
лице при превод от банко-
во гише в офис на НАП не 
се събират такси.
 От 1 януари 2013 г. 
всички данъци и осигури-
телни вноски (с изключе-
ние на тези за допълни-
телно задължително пен-
сионно осигуряване) се 
плащат по една-единстве-
на банкова сметка. Освен 
това при превод на пари 
към бюджета са отпадна-
ли всичките над 50 кода 
за вид плащане, с изклю-
чение на два - 11 11 11 
(за плащания на данъци 
и осигуровки) и 58 11 11 
(за плащания на ДЗПО). 
От приходната админи-
страция уточниха, че не е 
необходимо и попълването 
на изрично основание за 
плащане, тъй като погася-
ването на задълженията 
към хазната става според 
датата на възникването 
им. Образци на платежни 
нареждания и пощенски 
записи за плащане към 
бюджета, както и номера-
та на банковите сметки на 
териториалните дирекции 
на НАП могат да бъдат 
открити на интернет стра-
ницата на НАП.

дî 11 февруари плащаме 
äаíък ñ 5-прîцеíтíа îтñтъпка

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет
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 Ще се срещнете с габровци, които 
ни представят пред света, с техния свят 
и с най-красивите кътчета и най-вълну-
ващите емоции, които мерят ръст със 
световни върхове. „Лайф студио три в 
едно“ ще започне с ексклузивни кадри 
от Рали Дакар, които до момента не са 
показвани. Габровци ще ги видят бла-
годарение на пилота Орлин Алексиев, 
навигатора Пламен Николов и участника 
в АТВ Тодор Христов. Освен с авторския 
кратък филм за участието им в рали-
то, тримата ще са гости в студиото на 
живо, за да си спомнят, да разказват и 
отговарят на въпроси.
 Следващите гости в „Лайф студио 
три в едно“ ще са „професионалните 

туристи” Марияна 
Шейтанова и Миро-
слав Нейков. Поко-
рителите на върхове 
ще разкажат най-ин-
тересните моменти 
от своите пътешест-
вия по цял свят.
   Третият и после-
ден, но не по зна-
чимост, гост е вир-
туален. За пръв път 
пред публика ще 
бъде представен но-
вият туристически 
портал на Габрово – 
visit.gabrovo.bg.
  С „Лайф студио 
три в едно” Центърът 
на България поне за 
час ще бъде и цен-
тър на света.

Лайф ñтуäиî три в еäíî

Пîлзваíе íа плувеí áаñейí 
íа ПМГ “Акаä. Иваí Гюзелев”
понеделник и вторник - от 8.00 до 11.00 часа; 
сряда, четвъртък и петък - от 17.00 до 21.00 часа; 
събота и неделя - от 9.00 до 17.00 часа. 
възрастни - 6,00 лв./час, за всеки  
    следващ час – 3,00 лв./ч
Ученици и стУДенти - 4,00 лв./час, за всеки  
    следващ час – 2,00 лв./ч.
абонаменти
възрастни  -за 30 часа – 120,00 лв.,
   за 10  часа – 45,00 лв.; 
Ученици и стУДенти - 30 часа - 70,00 лв., 
   за 10  часа - 25,00 лв.
Деца със специални образователни потребности, деца под 
7-годишна възраст и деца от социални домове на територията 
на община Габрово – безплатно, като горепосочените лица 
задължително следва да бъдат с придружител, който заплаща 
съответната такса.

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

 Стотици ученици от 
Габровска област отново 
могат да предложат свои 
проект в областта на нау-
ката, изкуството и социал-
ните дейности за оценка в 
седмия национален обра-
зователен конкурс „1000 
стипендии“ на фондация 
„Комунитас“. 
 От 1 февруари стар-
тира кандидатстването за 
стипендиите чрез сайта 
на организацията. През 
миналата учебна година 
18 ученици от Габровска 
област успяха да завою-
ват наградите на фонда-
цията. 
 Десет деца от региона 
получиха „основна стипен-
дия“ в размер на 500 лева 
и 200 лева под формата 
на ваучер за книги, а още 
осем взеха поощрителни 
награди в конкурса. 
 Официалният старт на 
тазгодишното му издание 
ще бъде даден с третото 
издание на национално-
то изложение на таланта 
„ВИЖ!Фест” на 10 февру-
ари. Фестивалът събира 
талантите на България от 
всички области на нау-
ката и изкуството, като 
им предлага възможности 
да се изявят в различни 
модули и обучения, чрез 
които и да придобият нови 
умения, полезни за разви-
тието им. 
 Тази година проект 
„1000 стипендии” отново 
ще подкрепи до 1000 уче-
ници от 6-ти до 11-ти клас 
в тяхното развитие в 15 
различни области от нау-
ката и изкуството. Срокът 
за кандидатстване е до 
15 април 2013 г. Всяка го-
дина конкурсът получава 
одобрение и съдействие 
от Министерството на об-
разованието, младежта и 
науката.
 През последните три 
години 77% от всички сти-
пендианти са младежи, 
които учат и живеят извън 
София. Всички ученици от 
6-и до 11-и клас, които 
учат в България, могат да 

кандидатстват за стипен-
дия. Проектът обръща спе-
циално внимание на кан-
дидатите с нисък семеен 
доход, растящи под инсти-
туционална грижа или без 
родител, с инвалидност и 
други сходни обстоятел-
ства.
 Кандидатства се за ос-
новна и изключителна сти-
пендия. Основната се със-
тои от 500 лв. за цялата 
учебна година и 200 лева 
под формата на кредит за 
книги, а изключителната 
– от 1000 лева и 400 лева 
кредит за книги. 
 Всички стипендианти 
получават възможност за 
писмени консултации с 
видни български учени и 
специалисти и членство в 
обществото на „1000 сти-
пендии”.
 На втори план в про-
екта е заложена и форма, 
под която „1000 стипендии“ 
да обхване и инициатив-
ни и ангажирани учители, 
които от самото начало 
се съгласяват да подкре-
пят стипендианта и да 
му оказват допълнителна 
помощ в учебната подго-
товка и в развитието на 
конкретните му интереси. 
За да е валидно участието 
в екип, задължителни са 
следните условия: учите-
лят да е преподавател в 
областта на интерес, по-
сочен като водещ от уче-
ника; учителят да е пре-
подавател в училището на 
ученика или в общинския 
детски комплекс, посеща-
ван от ученика; да няма 
пряка родствена връзка 
между учител и ученик в 
екип.
 До 19 юли 2013 г. ще 
бъде обявено първото кла-
сиране за основна стипен-
дия, а до 31 юли ще станат 
ясни одобрените проекти 
за стипендия за изключи-
телни умения. От 2 сеп-
тември до 31 октомври ще 
се проведат интервютата 
с кандидатите, а в Деня 
на народните будители – 1 
ноември, ще бъдат обяве-
ни стипендиантите за тази 
година.

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

 Ученическите стипен-
дии трябва да се обвържат 
с минималната работна 
заплата в страната. Това 
заяви един от учредители-
те на Съюза на учениците 
в България и студент в 
Технически университет - 
Габрово - Ахмед Мехмедов. 
„Нашето предложение е 
стипендията да бъде 25 
процента от минималната 
работна заплата за стра-
ната. В момента размерът 
на ученическите стипендии 
е крайно недостатъчен“ - 
категоричен е Мехмедов. 
 Досега сумата, коя-
то получаваха децата със 
среден успех над 5,50 за 
една година назад, беше 
21 лв. Той не е променян 
от около 10 години. Проект 
за постановление на Ми-

нистерството на образова-
нието, младежта и науката 
предвижда учениците вече 
да получават между 21 и 
50 лв., тъй като всяко сред-
но училище ще получава 
средства за стипендии 
пропорционално на броя 
на учениците в него. Ди-
ректорите от своя страна 
ще имат по-голяма свобо-
да при разпределянето на 
бюджета за поощряване 
на децата. Педагогическият 
съвет ще може да решава 
дали да увеличи сумата на 
стипендиите на отличници-
те или да повиши броя на 
наградите за успех, така 
че повече деца да бъдат 
стимулирани да учат. 
 „Не всички училища 
имат еднакъв брой уче-
ници и оттам еднакви 
бюджети. Някои дирек-
тори могат да решат, че 

парите трябва да отидат 
за друго“ – опасява се 
Ахмед Мехмедов. Според 
Милица Делчева, пред-
седател на Ученическия 
съвет в ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“, стипендията за 
успех се отпуска на всич-
ки отлични ученици и тех-
ният брой не може да се 
ограничава с решение на 
директора. 
 В проекта на поста-
новлението на МОМН се 
казва, че директорите ще 
могат да определят кри-
териите за класиране за 
стипендия, като вече няма 
да има фиксиран мини-
мален успех. Възможна е 
промяна и при размера 
на социалните стипендии 
в учебните заведения. Ди-
ректорите ще имат свобо-
дата да ги увеличат, ако 
видят опасност от отпада-

не на ученик по финансо-
ви причини. Допълнителна 
подкрепа се предвижда за 
сираците и за децата с 
трайни увреждания. Ще се 
поощряват постиженията 
на олимпиади, състезания 
и други извънкласни дей-
ности. Този вид награди 
не може да надвишава 10 
на сто от средствата, оп-
ределени за стипендии по 
бюджета на училището.
 В постановлението е 
записано, че „учениците 
нямат право на стипен-
дия, когато: прекъснат обу-
чението си или повтарят 
учебната година, с изклю-
чение на повтарящи пора-
ди болест; имат наложено 
наказание с решение на 
педагогическия съвет – до 
заличаване на наказание-
то“.
 Стипендиите на учени-

ците ще се финансират за 
сметка на целеви средства 
от държавния бюджет, кои-
то се определят ежегодно 
със закона за държавния 
бюджет на Република Бъл-
гария за съответната го-
дина. Допълнителни сред-
ства за стипендии могат 
да се отпускат от бюджета 
на финансиращия орган и 
от бюджета на училището 
при наличие на възмож-
ности за това. Максимал-
ният размер на месечните 
целеви стипендии може да 
бъде определен в размер 
до 100 лв., но не пове-
че от разходите, за чието 
обезпечаване се отпуска, 
се казва в проекта на по-
становлението на МОМН, 
който е отворен за пред-
ложения от граждани и 
институции до 8 февруари 
включително.

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

 В края на ноември 
2012 година ИМКА-Габрово 
и фондация „Работилни-
ца за граждански инициа-
тиви“ стартираха пилотен 
проект за създаване на 
Младежка банка в Габро-
во. Основната цел на 
Младежката банка е да 
подкрепя реализирането 
на младежки проекти на 
територията на община 
Габрово, като разпределя 
парични средства, събра-
ни от самите младежи, от 
частни или корпоративни 
дарители, чрез организи-
ране на различни благот-
ворителни инициативи и 
събития. Конкурсът за под-
бор на членове на Мла-
дежка банка беше отворен 
за младежи на възраст 
от 16 до 29 години, които 
живеят, учат или работят в 
Габрово. В момента избра-
ни за членове на банката 
са 12 ученици, студенти и 
наскоро завършили младе-
жи. 
 „Идеята е младите 
хора да развиват лидер-
ските си качества и уме-
ния така, че да знаят как 
се набират и разпределят 

средства, как се просле-
дява дали те отиват за об-
ществено полезни каузи. В 
България нямаме практика 
в тази област и затова 

инициативата ни хареса, 
защото младите хора тряб-
ва да са чувствителни към 
проблемите на общността 
– обясни директорът на 

ИМКА-Габрово Антоанета 
Янкабакова. - Решихме за 
една година да направим 
пилотен опит да развием 
този проект в Габрово и 
в момента работим върху 
популяризирането на Мла-
дежката банка сред оста-
налите млади хора, сред 
бизнеса и гражданите. Ня-
маме за цел да търсим 
само финансова помощ от 
бизнеса, а всеки гражда-
нин, който желае, да може 
да помогне на младежите 
в техните инициативи.“
 Основен принцип на 
Младежката банка е, че 
на младите хора трябва да 
се осигури гъвкаво разви-
тие по различни начини, 
така че да подхождат на 
техните специфични нуж-
ди. Ролята на възрастни-
те в Младежката банка е 
да предоставят обучение, 
подкрепа и съвети, а не да 
вземат решения от името 
на младежите. Групата се 
събира по няколко пъти 
седмично и в момента има 
за задача всеки неин член 
да се допита до поне 10 
свои близки и приятели за 
нуждите на младите хора в 
Габрово и за начините за 
набиране на средства.

 След това участни-
ците в инициативата ще 
имат възможността сами 
да организират конкурси 
по набиране на средства, 
да пишат и оценяват про-
екти, да определят начи-
ните за разпределението 
на парите и да следят за 
конкретните резултати от 
кампанията. Първата част 
от дейността ще започ-
не вероятно през март, 
а през лятото на 2013-та 
вече трябва да има осъ-
ществени проекти. „Надя-
вам се да убедим хора-
та от бизнеса и местната 
общност, че трябва да под-
крепят младежите в тази 
дейност“ – каза директо-
рът на ИМКА - Габрово 
Антоанета Янкабакова. 
 Младежката банка 
стартира едновременно в 
10 града на България - Со-
фия, Благоевград, Шумен, 
Габрово, Ямбол, Лом, Ва-
рна, Перник, Стара Заго-
ра и Русе. Философията 
на нейното възникване се 
основава върху Конвен-
цията на ООН за правата 
на децата, като основен 
принцип в нея е младежко 
участие в обществения жи-
вот.

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

 Първото предаване на 
млади журналисти от НАГ 
и Дом „Христо Райков“, 
наречено „Обществен хо-
ризонт“, беше излъчено на 
4 февруари от 20 часа в 
програмата на интернет 
радио TS. Предаването се 
осъществява по проекта 
„Да станем независими 
журналисти, истината ни 
прави свободни“, спечелен 
от фондация „Граждански 
форум“ по програма „Мла-
дежта в действие“. Чрез 
него на журналистика се 
обучават 23-ма младежи от 
Дома за деца, лишени от 
родителски грижи, ученици 
от Националната Априло-
вска гимназия и студенти.
 В първата част на пър-
вото предаване по проек-
та водещите Дима, Атанас 
и Мартина представиха 

концепцията на инициати-
вата „Да станем незави-
сими журналисти“, а във 
втората част екипът на 
Анна-Мария, Христо и Хю-
сеин дискутира по темата 
за безработицата у нас, с 
акцент върху младежката 
безработица.
 Предаването във втор-
ник беше качено като ви-
део със снимки в you Тube 
и ще може да се слуша от 
сайта на радио ТИ ЕС по 
всяко време, информира 
журналистът Тихомир Цъ-
ров. Следващото предава-
не по проекта е „Културен 
хоризонт” и ще бъде из-
лъчено в петък от 20 часа  
отново по онлайн радиото. 
Тези, които не могат да го 
слушат в реално време, 
ще могат да се запознаят 
с него отново чрез You 
Tube или на сайта на ТИ 
ЕС.

Официалíî Аíãелîвî е 
Аíãелîв, Пîтîка - Пîтîк, 
Живкîвî - Живкî
 Много често от анало-
гия с името на цветето то 
се пише и нарича непра-
вилно Гиргини. Същото се 
отнася и за село Лесичар-
ка, което  се пише грешно 
Лисичарка. Според Краси-
мир Симеонов много чес-
то бъркат Киевци с квар-
тал на Габрово, а то все 
още е село към кметско 
наместничество Думници.
 Ако някой иска да се 
промени официалното на-
именование на населеното 
място, има такава възмож-
ност, обясни още Краси-

мир Симеонов. Особено 
ако става дума за промя-
ната на една или няколко 
букви, процедурата не е 
сложна. Преди няколко го-
дини по искане на жители-
те им са сменени имената 
на два габровски квартала 
с решение на ОбС. Името 
на Гачовци е сменено на 
Гачевци, както всички си 
наричат квартала. А след 
него било сменено и на-
именованието на квартал 
Чехлювци на Чехлевци. 
Най-странното е, че в Че-
хлювци ударението е било 
на буквата ю.

Продължава от стр. 1

Стартира пîреäíият кîíкурñ за 
äарîвити учеíици „1000 ñтипеíäии”

Стипеíäиите äа ñе îáвържат ñ миíималíата 
раáîтíа заплата, иñка íîвият Съюз íа учеíиците

В Гаáрîвî вече раáîти първата пî рîäа ñи Млаäежка áаíка към ИМКА

Първîтî преäаваíе „Оáщеñтвеí хîризîíт” 
пî прîекта за млаäи журíалиñти в Гаáрîвî 
ñе излъчи в пîíеäелíик пî раäиî TS

Оáщиíа Гаáрîвî каíи вñички ãаáрîвци 
íа 8 февруари îт 18 чаñа в зала „Възражäаíе” íа
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 Първенството във во-
лейболната Суперлига 
при мъжете ще приключи 
до края на месец март, 
а новият шампион ще 
бъде излъчен само в един 
мач. Това беше решено 
на вчерашното заседание 
на Управителния съвет на 
БФВ в столицата. Ръко-
водството на волейболна-
та централа за пореден 
път направи промяна в 
програмата за срещите 
от втория полусезон, във 
връзка с подготовката 
на национален отбор ка-
дети за Европейско пър-
венство.  Според взетото 

вчера решение редовният 
сезон в Суперлигата тряб-
ва да приключи на 2 март. 
Тогава отборът на „КВК 
Габрово“ ще гостува на 
шампиона „Марек Юнион 
Ивкони“ в Дупница. Пред-
последният 17-ти кръг пък 
се изтегля с няколко дни 
по-рано и ще се проведе 
на 27 февруари, сряда. В 
него габровският тим ще 
приеме състава на „Викто-
рия Волей“.
 На заседанието на УС 
беше гласувана и промяна 
в регламента, по който ще 
се проведат срещите от 
плейофната фаза. 

УС íа БФВ ñъкрати ñезîíа в Суперлиãата 
и вкара „златеí ãейм” в плейîфите

 - Г-н Илчев, налагало 
ли се е скоро планински-
те спасители от габров-
ския отряд да спасяват 
човек в планината?
 - През миналата го-
дина участвахме реално 
в две спасителни акции. 
Едната от реалните акции 
беше за издирване на из-
чезнал човек в село Зла-
тевци. За съжаление, не 
можахме да го намерим. 
След месеци той се ока-
за мъртъв. Другият случай 
беше в района на Узана. 
Едно дете беше паднало 
и беше с много сериозни 
наранявания в района на 
връх Исполин. Оказахме 
бърза навременна помощ 
и детето е добре. Има-
ше и два случая, в които 
насочвахме по телефона 
изгубени хора. През есен-
та имаше няколко случая, 
при които туристи отиват 
до хижа „Мазалат“ и на 
връщане се губеха в ра-
йона на Узана. Сега да-
ваме дежурства на Узана 
по време на почивните и 
празнични дни, обикаляме 
по ски пистите и ако се 
случи нещо, сме готови 
да помагаме. Не сме за-
дължени да даваме тези 
дежурства, но го правим 
по наше решение и всички 
разходи за тях са от джо-
ба ни, за наша сметка.
 - Сега много се гово-
ри как хеликоптери ще се 

включват при спасяване-
то на туристи в планината. 
При нас може ли да се 
случи?
 - По принцип идеята е 
да се създаде система за 
хеликоптерно спасяване, 
каквато има във всички 
други страни в Европа. 
Тези системи работят съв-
местно с полиция, с Бър-
за помощ, с Гражданска 
защита и т. н. Единствено 
в България няма създаде-
на такава система и това 
е в страхотна вреда на 
пострадалите, защото не 
може бързо да се реагира, 
особено в труднодостъпен 
район. Бюрокрацията у 
нас по вдигане във възду-
ха на хеликоптер е много 
голяма, тъй като се полз-
ват хеликоптери на пра-
вителствения „Отряд 28“. 
Ако са заети – не става, 
ако атмосферните условия 
са лоши – също и... Про-
блемът е, че няма писани 
никакви правила и закони 
за тази дейност.
 - А ако се наложи спа-
сяване на човешки живот 
в нашия Балкан, можем 
ли да разчитаме и ние на 
хеликоптер?
 - Принципно може да 
се поиска да се вдигне 
хеликоптер. Аз имам право 
чрез централата на Пла-
нинската спасителна служ-
ба в София да поискам хе-
ликоптер, но когато става 

дума само за спешно спа-
сяване на човешки живот.
 - Спасяването в пла-
нината се плаща. За тази 
цел туристите трябва да 
имат застраховка. Научи-
ха ли се хората да си пра-
вят такава застраховка?
 - Мисля, че резултати-
те са по-лоши от очаква-
ните, поне тук, за нашия 
район. Общо взето при 
оказване на помощ почти 
не сме попадали на истин-
ска изрядна застраховка. 
Правят се застраховки на 
ученически групи напри-
мер, но те почти винаги не 
включват клауза за пла-
нинско спасяване, камо 
ли за хеликоптерно спа-
сяване. Затова смятам, че 
застрахователната култура 
на българина все още е на 
ниско ниво. Всеки си каз-
ва: „Точно на мен ли ще 
ми се случи!“, а когато се 
случи, се чудим какво да 
правим. Иначе все повече 
застрахователни компании 
към обикновената планин-
ска застраховка прибавят 
допълнителна клауза за 
хеликоптерно спасяване. 

Тя, естестве-
но, е скъпа, 
но гарантира, 
че разходите 
при евентуал-
но спасяване с 
хеликоптер ще 
се поемат от 
застраховате-
ля.
 -  О т 
колко човека 
е габровският 
отряд на Пла-
нинската спа-
сителна служ-
ба.
 - Наши-
ят отряд е от 
16 човека и 
всички са само 
доброволци . 
Ние нямаме 
щатен профе-

сионален планински спа-
сител. За Габрово няма 
отпусната такава бройка. 
Преди 7-8 години имаше 
щатен спасител в Бал-
кана, който охраняваше 
района целогодишно. Но 
тази щатна бройка беше 
закрита. Изобщо в Ста-
ра планина няма щатни 
планински спасители. Има 
само в София – на Вито-
ша, в трите големи зимни 
курорта – Банско, Боровец 
и Пампорово, и в района 
на Седемте езера в Рила.
 - Искахте да се отде-
лите финансово от Черве-
ния кръст заради липсата 
на нормално финансира-
не. Какво е финансиране-
то на габровския отряд?
 - Идеята, около която 
сме се обединили всички 
колеги, е за юридическа 
и финансова самостоятел-
ност на Планинската спа-
сителна служба в рамките 
на Червения кръст. Нався-
къде в Европа нещата са 
построени по този начин, 
има законови, норматив-
ни документи, които уреж-
дат дейността на Планин-

ската спасителна служба. 
Единствено в България 
няма такъв закон. Започ-
на една процедура по по-
правки на Закона за БЧК, 
но се оказа, че няма да 
мине на второ четене и 
трябва да се търсят дру-
ги начини, за да се ре-
гламентира тази дейност. 
Ние нямаме нищо против 
БЧК и сме готови да бъ-
дем негови членове като 
колективен орган.
 А що се отнася до 
финансирането, то ста-
ва с държавна субсидия, 
отпускана на БЧК всяка 
година, която се разпре-
деля по отряди. За нашия 
отряд от 16 човека годиш-
ната субсидия е в размер 
на 1200 лева. С тези пари 
трябва да покриваме раз-
ходите на базата на Узана 
за ток и вода, за служеб-
ния автомобил. Много ни 
се иска да имаме пари за 
подпомагане на колегите, 
които дават дежурства в 
планината, но с този бю-
джет е невъзможно. За да 
станеш планински спаси-
тел, трябва да преминеш 
през 4 курса, които си 
плащаш сам. След това 
продължаваш да плащаш 
– за екипировката, за да 
даваш дежурства... Не 
всеки издържа на тези 
условия, но все още не са 
се свършили хората. Ос-
вен това всички са добро-
волци и работят някъде, 
а никой работодател не е 
задължен да ги освободи, 
ако се наложи спасяване. 
Няма такъв нормативен 
документ и се разчита 
само на добрата воля на 
работодателя. Просто не-
щата трябва законово да 
се уредят. Надеждата ни 
е, че ще се стигне до ня-
какво споразумение да се 
създаде нормативен до-
кумент и да се регулира 
планинското спасяване.

Жаклиí Илчев: „В Стара плаíиíа íяма щатеí плаíиíñки ñпаñител”
НАДЕЖДА ТИХОВА

 В Стара планина няма нито един щатен планински спа-
сител, обясни шефът на габровския отряд на Планинската 
спасителна служба Жаклин Илчев. Всички мъже, на които 
разчитаме да ни спасяват, ако сме изпаднали в беда в плани-
ната, продължават да заработват парите си някъде другаде, 
а спасяването на хора е лично техен доброволен избор, който 
те самите смятат за свое задължение. И Жаклин, както и 
колегите му от страната, настоява за юридическа и финан-
сова самостоятелност на службата, която продължава да е 
под шапката на Българския Червен кръст, въпреки прекрасни-
те взаимоотношения с Областната организация на Червения 
кръст.

БК „Чарäафîí-Орлîвец”
Ръководството на Клуба на 

ветераните съобщава, 
че редовната месечна сбирка 

ще се проведе на 12.02.2013 г., 
вторник, от 18.00 часа
в ресторант „Форум“

Председател: Рашо Томов
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КЛУБ ЧАРДАФОН-ОРЛОВЕЦ

ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:
ЗАПОВЕД №189/05.02.2013 г. НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: 

 1.ОФИС НА ПАРТЕРИЯ ЕТАЖ В ЖИЛ. БЛОК НА УЛ. 
МЛАДОСТ №1,

С полезна площ от  31,42 кв.м.
Начална тръжна цена – 93,00 лв. на месец, без 

ДДС.
Срок на договора – 10 /десет/ години.
Дата и час на провеждане на търга: 19.02.2013 г. от 

16,00 ч.
Закупуване на тръжна документация: от 07.02.2013 

г. до 18.02.2013 г.
Дата и час на повторно провеждане на търга: 

22.02.2013 г. 16,00 ч.
Закупуване на тръжна документация: до 21.02.2013 

година.
Тръжната документация се закупува в ЦИУГ при 

Община Габрово.
Оглед на обектите - всеки работен ден от 9,00 до 

16,00 часа до крайния срок 
за закупуване на документите за участие.
За допълнителна информация: Община Габрово, 

телефони: 066/818 441
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